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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
Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm
Lê Văn Minh
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Chúa Nhật
7:00 am
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832.247.5969
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Phạm Bình Hải
281.299.4307
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2:30 pm
Theo CT Trường Mẫu Tâm

TỪ BỎ
Caretto là chủ tịch Công giáo Tiến
hành thuộc nước Ý. Ông là một nhân
vật nổi tiếng được mời đi diễn thuyết
tại nhiều nơi trên thế giới. Đi tới đâu,
ông cũng mang theo một cuốn địa chỉ
dày cộm, để liên hệ với nhiều người và
nhiều tổ chức. Thế rồi, một hôm ông
chợt tỉnh và thấy rằng mình chỉ là một
kẻ sống bằng nghề buôn bán tư tưởng
đạo đức. Thế là không đầy 24 tiếng
đồng hồ, ông đã từ bỏ tất cả để vào
Dòng Tiểu Đệ, sống một nếp sống
nghèo hèn và khiêm hạ. Tại đây, người
ta đòi hỏi ông phải từ bỏ mọi sự để bắt
đầu thời kỳ tu tập. Ông trả lời: tôi đã
từ bỏ tất cả rồi. Người phụ trách cho
biết: anh chưa từ bỏ hết đâu. Ông suy
nghĩ một lát và nhận ra mình còn giữ
cuốn địa chỉ. Thế là ông ta bèn đốt
cuốn đó đi và cảm thấy thực sự nhẹ
nhõm. Ông đã viết như sau: Ôi, tôi
thật hạnh phúc đến nỗi có thể lăn lộn
trên cát và tôi thưa lên: Lạy Chúa, con
thực sự yêu mến Chúa.

Trường hợp của Caretto tuy độc đáo
nhưng cũng chỉ là một cách áp dụng
lời Chúa Giêsu phán dạy: Ai muốn
theo Ta, phải từ bỏ mình đi. Vậy từ bỏ
mình nghĩa là làm sao? Tôi xin thưa,
trước hết là từ bỏ những níu kéo từ bên
ngoài. Chẳng hạn như những níu kéo
của tiền bạc, của danh vọng và ngay cả
của những người chúng ta thương
mến. Con đường vào nước trời là một
con đường nhỏ bé gập ghềnh, chúng ta
không thể mang theo những dụng cụ
lỉnh kỉnh, như nồi niêu xoong chảo, củ
hành củ tỏi. Chúng ta giống như người
leo núi, để chinh phục một đỉnh núi
7:00 pm
Trần Văn Quang
cao, chúng ta chỉ được phép mang theo
832.566.3664
những dụng cụ thật cần thiết mà thôi.
Giải Tội: * Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
Tiếp đến, là phải từ bỏ những ước
* 30 phút trước các Thánh Lễ
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ước muốn này đi ngược lại với những
đòi hỏi của Chúa. Đây không phải là
chuyện dễ dàng, bởi vì kinh nghiệm
cho thấy, chúng ta luôn bị giằng co
giữa sự thiện và điều ác, để rồi cuối
cùng chúng ta đã đầu hàng, đã chạy
theo sự ác như lời thánh Phaolô đã
diễn tả: Sự thiện tôi muốn thì tôi lại
không làm, còn điều ác tôi ghét thì tôi
lại làm. Sống từ bỏ như thế là sống
chiến đấu không ngừng. Sống từ bỏ
như thế đòi chúng ta phải liên tục cố
gắng, bởi vì chúng ta cũng giống như
một người bơi ngược dòng nước, nếu
không cố gắng bơi, thì sẽ bị dòng nước
cuốn trôi.
Tóm lại, từng giây từng phút, mỗi
người chúng ta đều được mời gọi từ bỏ
chính mình để làm theo thánh ý Thiên
Chúa. Bởi vì chính Ngài mới là Đấng
trao ban cho chúng ta sự sống… Chúa
Giêsu không phải chỉ giảng dạy và đòi
buộc chúng ta sống tinh thần từ bỏ như
thế. Trái lại, chính Ngài cũng đã sống
và làm gương trước cho chúng ta như
lời Ngài đã phán: Con cáo có hang,
chim trời có tổ, nhưng Con Người
không có cả chỗ tựa đầu.
Và thánh Phaolô đã diễn tả về sự từ bỏ
ấy như sau: Là ngôi vị Thiên Chúa,
Ngài không đòi cho mình được đồng
hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Ngài đã
tự hủy mình đi, mặc lấy thân phận con
người, trở nên giống chúng ta ngoại
trừ tội lỗi, Ngài đã vâng phục cho đến
chết và chết trên thập giá. Còn chúng
ta thì sao? Để trở nên môn đệ của
Chúa, chúng ta có thực sự sống tinh
thần từ bỏ chưa? Nếu có thì chúng ta
đã từ bỏ được những gì?

http://giaophanthaibinh.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

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
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

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN
Khóa Giáo Lý Tân Tòng và Thêm Sức dành cho người lớn khai giảng Chúa Nhật ngày
13 tháng 9, từ 12:30 đến 2:30 trưa. Xin ghi danh trong ngày khai giảng tại Nhà Thờ.
BỔ TÚC DANH SÁCH GIÁO XỨ
Văn Phòng Giáo Xứ đang chuẩn bị để in Phong Bì Đóng Góp năm 2021. Nếu cần thay
đổi chi tiết phong bì của năm 2020 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 27 tháng
9, danh sách sẽ được gửi cho công ty phong bì để in. Những gia đình chưa nhận hoặc
không có Phong Bì Đóng Góp của năm 2020, nếu không bổ túc danh sách sẽ không có
Phong Bì Đóng Góp in sẵn cho năm 2021.
CÁC THÁNH LỄ TRÊN MẠNG
Xin lên trang mạng (website) của Giáo Xứ: www.giaoxungoiloi.org. Tổng Giáo Phận
Galveston-Houston: www.archgh.org.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

Vũ Hữu Thự

GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 13 tháng 9 từ 12:30 đến
2:30 trưa. Xin ghi danh trong ngày khai giảng tại Nhà Thờ.

THÁNH LỄ TẠI GIÁO XỨ
THÁNH LỄ HẰNG NGÀY
• 7 giờ sáng, thứ Hai đến thứ Bảy
• 7 giờ tối, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu
•
•

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
6 giờ chiều, thứ Bảy (thay cho Chúa Nhật)
7 giờ, 9 giờ, 11 giờ sáng và 7 giờ tối Chúa Nhật

Theo chỉ thị của Đức Hồng Y, để phòng ngừa lây nhiễm bệnh dịch cho chính mình hoặc
những người chung quanh, những ai đến khuôn viên nhà thờ, phải theo các quy định sau
đây:
• Mọi người phải đeo khẩu trang trong khuôn viên giáo xứ, ngay cả lúc tham
dự thánh lễ.
• Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) giữa mình với mọi người.
• Không tụ họp trước và sau thánh lễ.
• Theo sự điều hành của Ban Trật Tự và những người hướng dẫn trong các
thánh lễ.

713.894.1159

Những người vào trường hợp sau đây, xin vui lòng ở nhà, không đến nhà thờ tham dự
thánh lễ:
Các Bà Mẹ Công Giáo
• Nếu đang yếu hoặc có bệnh.
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
• Nếu hệ thống miễn nhiễm yếu hay dễ bị bệnh.
Tông Đồ Fatima
• Nếu trên 65 tuổi.
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
• Nếu không yên tâm đi lễ vì sợ lây nhiễm bệnh dịch corona.
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255

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. .

DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận GalvestonHouston là $85,000. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753 đóng góp cho Giáo Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ khả năng.
Thăng Tiến Hôn Nhân
TIỀN QUYÊN GÓP
Trần Đình Lộc
832.794.5498 Tuần vừa qua được $14,059 Mỹ kim. Trong thời gian dịch, Giáo xứ rất cần sự
đóng góp của mọi người để giúp bảo trì Giáo xứ. Các đóng góp, xin bỏ vào giỏ
Cursillo
thu tiền bên cạnh giếng rửa tội hay tại các cửa ra vào trước hoặc sau Thánh Lễ.
Phan Minh Phượng
713.301.6092
Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất
Hướng Đạo Lạc Việt
cả quý vị.
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353

Nguyễn Trí

713.478.7497

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này
và đang liều mạng sống của mình để cứu
những sự sống khác. Xin đồng hành với
nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ
sức mạnh, lòng nhân và sức khỏe.
Xin ở gần bên những người ngày đêm trợ
giúp các bệnh nhân và ở cạnh các linh
mục, những người với sự quan tâm mục
vụ và dấn thân Tin Mừng, đang tìm cách
giúp đỡ và hỗ trợ tất cả mọi người.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

Lạy Đức Trinh nữ thánh thiện, xin soi
sáng tâm trí của các nhà khoa học, giúp
họ tìm ra giải pháp phù hợp để chiến
thắng virus này.

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
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Phó Tế Phạm Harry Hưng 832.640.9417
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Hoàng Anh Dũng
713.417.6689
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

Cùng với kinh cầu nguyện với Đức Mẹ
đã được Đức Thánh Cha đọc trong video
trong Thánh lễ do Đức Hồng y Giám
quản Roma cử hành tại đền thánh Đức
Mẹ Tình yêu Chúa ngày 11/03 vừa qua,
Đức Thánh Cha đề nghị thêm một kinh
nguyện để các tín hữu cầu nguyện trong
tháng 5, xin Đức Mẹ bảo vệ thế giới khỏi
đại dịch.
“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
trong tình cảnh bi thương hiện tại, đầy
đau khổ và lo lắng đang siết chặt thế
giới, chúng con chạy đến với Mẹ và tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương xót
ghé mắt đoái nhìn chúng con đang trong
đại dịch virus corona; xin an ủi những
người mất mát và than khóc người thân
của họ đã qua đời, đôi khi được an táng
cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người
đang lo lắng cho các bệnh nhân, những
người mà vì để tránh lây nhiễm, họ
không thể ở gần bên. Xin ban sự tin
tưởng tín thác cho những ai đang lo lắng
vì tương lai không chắc chắn và vì các
hậu quả kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
xin cầu cùng Chúa Thiên Chúa là Cha
thương xót cho chúng con, để thử thách
này chấm dứt, đồng thời chân trời hy
vọng và bình an sẽ trở lại. Như ở Cana,
xin Mẹ cầu khẩn cùng Con Thiên Chúa
của Mẹ, xin Người an ủi gia đình của
các bệnh nhân và nạn nhân; và mở lòng
họ với sự tin tưởng.

Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các quốc
gia, để họ hành động với sự khôn ngoan,
quan tâm và quảng đại, giúp đỡ những
người thiếu những điều cần thiết cho
cuộc sống, hoạch định các giải pháp xã
hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tinh
thần liên đới.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh động
các lương tâm để thay vì những số tiền
khổng lồ được dùng trong việc tăng
cường và hoàn thiện các vũ khí, được
dùng để thúc đẩy các nghiên cứu đầy đủ
nhằm ngăn chặn thảm họa tương tự
trong tương lai.

Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin làm cho mọi
người trên thế giới được gia tăng cảm
thức mình cùng thuộc về một đại gia
đình duy nhất, ý thức về mối liên hệ nối
kết tất cả mọi người, để với tinh thần
huynh đệ và liên đới, chúng con trợ giúp
bao nhiêu người đang sống trong nghèo
đói và lầm than. Xin khuyến khích sự
kiên vững trong đức tin, bền chí trong
phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những người
đau khổ, xin ôm lấy các con cái đang
gặp hoạn nạn của Mẹ và xin Chúa can
thiệp bằng bàn tay quyền năng của
Người để giải thoát chúng con khỏi đại
dịch khủng khiếp này, để đời sống bình
thường có thể trở lại trong thanh bình.
Chúng con phó thác cho Mẹ, Đấng chiếu
sáng trên hành trình của chúng con như
dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng, ôi
khoan thay, ôi nhân thay, ôi Đức Trinh
Nữ Maria dịu hiền. Amen.
(REI 25/04/2020)
https://www.vaticannews.va/

Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y
tế, tình nguyện viên, những người đang ở
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SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN. A
(Mt. 16:21-27)
KHÓA NƯỚC TRỜI.
Giê-ru-sa-lem cao vời,
Là Thành Vua cả, gọi mời tiến thân.
Chúa về thành Thánh nhiều lần,
Chu toàn sứ mệnh, thế nhân cứu đời.
Khổ đau hiến tế diệu vời,
Con đường cứu độ, rạng ngời vinh quang.
Chết đi sống lại huy hoàng,
Cứu nhân độ thế, phát quang rạng ngời.
Theo Thầy, từ bỏ cuộc đời,
Hy sinh mạng sống, một thời khổ đau.
Tin vào hạnh phúc mai sau,
Thế trần cuộc sống, qua mau cõi đời
Hưởng nhan thánh Chúa muôn đời,
Trường sinh bất tử, tuyệt vời biết bao.
Phê-rô thắc mắc vì sao?
Thật lòng can gián, đừng vào Thánh Đô.
Sợ lo tâm trạng hồ đồ,
Sa-tan, Chúa mắng, nông nô đừng phiền.
Sáng danh Thiên Chúa nhân hiền,
Yêu thương tha thứ, cõi thiên tìm về.
Thánh Phêrô được Chúa Giêsu khen thưởng. Chúa đã
trao trách nhiệm cho ông cầm giữ, đó là chìa khóa Nước
trời. Chúa tin tưởng và trao phó Giáo Hội cho Phêrô cai
quản. Phêrô đã lãnh nhận trách nhiệm làm đầu có quyền
cầm buộc và tháo cởi.
Phêrô đã nhận lãnh vai trò lãnh đạo, nhưng Phêrô chưa
hoàn toàn hiểu được sứ mệnh Chúa muốn trao gởi. Ông
đặt niềm tin nơi Chúa. Tính của ông rất bộc trực, mạnh
mẽ và không quanh co trong ý nghĩ. Một mực nhiệt thành
trong sứ mệnh. Chính vì thế, đã nhiều lần ông được Chúa
khen và không ít lần bị Chúa mắng cho. Chúa từ từ huấn
luyện, dậy dỗ và đưa ông vào con đường Chúa sẽ đi.
Con đường Chúa đi là con đường khổ đau và thập giá.
Con đường của hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Vì là
con người, Phêrô đã vui mừng nhận chìa khóa nước trời,
nhưng lại muốn chối từ thánh giá. Ông chưa hiểu ý nghĩa
của sứ mệnh.
Chúa nói với các môn đệ:”Nếu ai muốn theo Thầy, thì
hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy.”
Chúa đòi hỏi điều kiện theo Chúa không dễ đâu. Chúng
ta có thể theo Chúa, nhưng chúng ta khó từ bỏ mình. Từ
bỏ mình làm sao được khi mà các ước vọng cứ vật vã và
lôi kéo chúng ta trở về với con người yếu đuối của chúng
ta. Chúng ta muốn đuợc vinh quang và được khen
thưởng, nhưng chúng ta lại không muốn vác thánh giá.
Thánh giá chính là chìa khóa mở của Nước trời. Vác thập
giá theo Chúa luôn là một cố gắng không ngừng.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Muốn làm môn đệ của Chúa, chúng ta phải chấp nhận
đau khổ, hiểu lầm, chống đối và bị chối bỏ. Theo Chúa,
thánh giá kề bên mỗi ngày. Ngước nhìn lên Thánh Giá,
Chúa vẫn còn ở đó treo lơ lửng trên thập giá. Chúa mời
gọi chúng ta hãy từ bỏ mình và vác thập giá theo Chúa.
Qua thập giá sẽ tới vinh quang.
THỨ HAI, TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
(Lc 4, 16-30).
ĐẤNG XỨC DẦU
Hội đường Sa-bát cầu kinh,
Đọc lời giao ước, tâm linh gọi mời.
Giê-su đọc rõ từng lời,
Thánh Thần Chúa ngự, sáng ngời trí khôn.
Xức dầu rao giảng siêu tôn,
Tin mừng loan báo, mở hồn thế nhân.
Kêu mời sám hối tội trần,
Chữa lành bệnh tật, chia phần phúc vinh.
Loan truyền giải thoát cực hình,
Người mù được thấy, an bình thiện tâm.
Hồng ân Năm Thánh quang lâm,
Giải trừ áp bức, giam cầm phóng sinh.
Hôm nay ứng nghiệm chứng minh,
Người thương kẻ ghét, lộ hình tư duy.
Đồng hương từ chối xét suy,
Nói lời xúc phạm, nghĩ suy trần đời.
THỨ BA, TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
(Lc 4, 31-37).
ĐẤNG THÁNH
Chúa vào giảng dậy nơi đây,
Có người quỷ ám, hay gây bất bình.
Tại sao tiêu diệt bọn mình,
Kêu to hét lớn, thật tình tuyên xưng.
Thời kỳ Chúa đến phục hưng,
Ngài là Đấng Thánh, Tin Mừng truyền rao.
Quỷ ma ghen tức thét gào,
Chuyện chi gây rối, tại sao xua trừ.
Cứu sinh sửa chữa tật hư,
Giê-su quyền thế, loại trừ dối gian.
Câm đi ra khỏi, đừng van,
Mọi người kinh hãi, ơn ban bởi trời.
Lạ lùng phép tắc cao vời,
Quyền năng ra lệnh, mọi người ngạc nhiên.
Danh người truyền khắp mọi miền,
Chữa trừ bệnh hoạn, cửa thiên cứu đời.
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THỨ TƯ, TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
(Lc 4, 38-44).
CHỮA LÀNH

THỨ SÁU, TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
(Lc 5, 33-39).
CẦU NGUYỆN

Si-mon đón Chúa vào thăm,
Tại gia nhạc mẫu, bao năm mong chờ.
Bà đang sốt nặng bơ phờ,
Chúa cùng môn đệ, đợi chờ ghé qua.
Cảm thương yếu đuối tuổi già,
Chúa liền truyền lệnh, cho bà khỏi ngay.
Bà liền chỗi dậy tiếp tay,
Dọn cơm nấu nước, đẹp thay tấm lòng.
Nhiều người bệnh hoạn cầu mong,
Van xin chữa trị, bệnh phong hao gầy.
Quỷ ma ám ảnh quấy rầy,
Kêu lên Con Chúa, Đức Thầy Ki-tô.
Chúa rằng im tiếng đừng hô.
Âm thầm sứ mệnh, Chúa vô mọi miền.
Tin Mừng rao giảng trước tiên,
Kêu mời hối cải, gom chiên về đàn.

Môn đồ cầu nguyện ăn chay,
Gio-an Tẩy Giả, hăng say rao truyền.
Tông đồ của Chúa nhân hiền,
Bên Thầy cuộc sống, điền viên lữ hành.
Thầy trò không sống tìm danh,
Tân lang hiện diện, lòng thành sống vui.
Bao giờ đi khỏi, ngậm ngùi,
Tông đồ môn đệ, rút lui khẩn cầu.
Rượu nào bầu ấy giữ lâu,
Bầu da rượu mới, mong hầu tốt hơn.
Áo nào vải đó không sờn,
Không ai vá áo, vải đơn một chiều.
Ăn chay cầu nguyện giới điều,
Đúng thời đúng điểm, nhận nhiều ân thiêng.
Thực tâm sám hối tội khiên,
Hãm mình dẹp xác, ăn kiêng nguyện cầu.

THỨ NĂM, TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
(Lc 5, 1-11).
THẢ LƯỚI

THỨ BẢY, TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
(Lc 6, 1-5).
SA-BÁT

Chúa đi rao giảng Tin mừng,
Xuống thuyền cách bãi, đậu dừng loan tin.
Si-mon chài lưới đứng nhìn,
Chuyên môn thả lưới, vững tin nơi Thầy.
Nước sâu bắt cá sa lầy,
Phê-rô thưa Chúa, sáng ngày vô công
Suốt đêm cực nhọc ngóng trông,
Vâng lời thả lưới, bên hông mạn thuyền.
Cá nhiều nặng lưới kéo lên,
Bạn bè đồng nghiệp, thuyền bên góp phần.
Si-mon sụp lạy dưới chân,
Con người tội lỗi, thế nhân sống đời.
Xin Thầy hãy tránh xa rời,
Mọi người kinh ngạc, ơn trời khấng ban.
Chúa rằng đừng sợ thiên nhan,
Hãy đi chinh phục, thế gian tội tình.

Bứt bông lúa miến vò tay,
Mấy thầy Biệt Phái, chê ngay lỗi này.
Hôm nay Sa-bát có hay,
Làm điều không được, cấm ngày hôm nay.
Các thầy khó chịu lắm thay,
Phàn nàn với Chúa, sao Thầy không can.
Chu toàn điều luật bảo ban,
Thiện toàn lề luật, sẻ san tình người.
Chúa bênh môn đệ vài lời,
Đúng ngày Sa-bát, trong nơi thánh đền.
Đọc điều Đa-vít chẳng nên.
Cùng nhau ăn bánh, bên trên bàn thờ.
Dành riêng trưởng tế đụng sờ,
Tùy tùng lỗi luật, mong nhờ luật tha.
Giữ ngày Sa-bát đặt ra,
Con Người làm chủ, thứ tha lỗi lầm.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
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TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE A
First Reading
Jeremiah 20:7-9
Jeremiah laments but cannot fail to speak in God’s name.
Responsorial Psalm
Psalm 63:2-6,8-9
Our souls yearn for God.
Second Reading
Romans 12:1-2
Paul encourages the Romans to stay faithful to God.
Gospel Reading
Matthew 16:21-27
Jesus speaks of his Passion and rebukes Peter for his
objection.
Background on the Gospel Reading
Today’s Gospel continues the story that began in last
week’s Gospel. Simon Peter was called the “rock” upon
which Jesus would build his Church, and yet Peter
continues to show the limitations of his understanding of
Jesus’ identity. Now that the disciples have
acknowledged that Jesus is the Messiah, Jesus confides in
them the outcome of his ministry: he must suffer and die
in Jerusalem to be raised on the third day. Peter rejects
this prediction, and Jesus rebukes him severely, calling
him “Satan.” In opposing this aspect of Jesus’ mission,
Peter shows that he is no longer speaking based on the
revelation from God but as a human being. Jesus then
teaches all of the disciples about the difficult path of
discipleship: to be Christ’s disciple is to follow in his
way of the cross.
Peter could not yet understand what it meant to call Jesus
the Messiah. It is unlikely that the other disciples
understood any better. Messianic expectations were a
common aspect of first-century Judaism. Under Roman
occupation, many in Israel hoped and prayed that God
would send a Messiah to free the Jews from Roman
oppression. The common view was that the Messiah
would be a political figure, a king that would free Israel
from Roman rule. This is perhaps what Peter envisioned

when he was led to recognize Jesus as the Messiah. In
this passage, however, Jesus is beginning to teach his
disciples that he would be the Messiah in a different way.
Jesus would be more like the suffering servant described
by the prophet Isaiah than the political liberator. Those
who would be Jesus' disciples would be called to a
similar life of service. Perhaps this is what Peter feared
most in Jesus’ prediction of his Passion. He whom Jesus
had called “rock” would also be called upon to offer
himself in sacrifice and service to others. Christian
leaders today are still called to sacrifice and serve others
as Jesus did.
Family Connection
Peter was expecting a Messiah that would carry out a
different plan than the one Jesus had explained. Jesus
was indeed the Messiah, but his life and death would
show a different understanding of what it means to be the
Messiah. We too have expectations of God and our own
ideas about what we think God ought to be doing in our
world. Like Peter we may risk limiting our image of God
by thinking only in human ways. God’s plan is always
more than we can ever imagine.
As you gather as a family, talk about what we expect
God to be doing in our world and in our family life. Then
read today’s Gospel, Matthew 16:21-27. Why do you
think Peter was so upset by what Jesus was saying?
Notice how Jesus reprimands Peter. Do we sometimes
forget to let God be God for us? That is, do we
sometimes get discouraged because God doesn’t act in
our world in the ways that we expect? Pray together that
your family will remember that God is always working
for the world’s salvation in ways that are beyond our
human imaginings. Conclude by praying together today’s
Psalm, Psalm 63.
https://www.loyolapress.com

ĐÓNG GÓP QUA MẠNG
(Donations)
Giáo xứ có chương trình đóng góp qua
Mạng hàng tuần hoặc đóng góp những
nhu cầu khác giúp xây dựng giáo xứ,
bằng việc dùng thẻ tín dụng
(Credit/Debit Card) hoặc qua chương
mục nhà Bank. Xin liên lạc Văn Phòng
Giáo Xứ hoặc bấm vào đây để đóng
góp: Donations/Đóng Góp Qua Mạng.
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QUẢNG CÁO VÀ BẢO TRỢ
Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
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