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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
Trần Đình Lộc
832.794.5498
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

Phú quý sinh lễ nghĩa, cha ông chúng
ta vốn thường mỉa mai như vậy.
Những kẻ có tiền bạc, có địa vị bao
giờ cũng thích cho người khác biết đến
mình và trọng vọng. Vì thế họ phải
phô trương, phải chọn nơi, chọn chỗ
để xuất hiện. Ăn nói cho có điệu bộ,
có kiểu cách, đúng là trưởng giả học
làm sang.

Trước kia thói ham danh vọng và địa
vị còn xâm nhập vào cả nơi nhà Chúa
mà đáng lý ra ở đó tất cả đều chỉ là
anh em, bình đẳng. Không thiếu gì nhà
thờ bên tây cũng như bên ta, có những
ghế và bàn quỳ dành riêng cho các vị
phú hào, chức sắc, có bảng đồng ghi
tên đàng hoàng, dù họ không tới ngồi,
thì cũng chẳng ai được phép thế chỗ.
Cò ngày nay thì sao? Chưa hẳn là đã
hết chuyện giai cấp trong xã hội cũng
như trong Giáo Hội. Chúa thì dạy: Ai
đứng đầu thì phải hầu thiên hạ, nhưng
trong thực tế, kẻ làm đầu vẫn ở vị trí
số một và kẻ hầu hạ vẫn luôn là những
người thấp cổ bé miệng trong dân.
Chúa Giêsu thì trái lại, tuy là Thiên
Chúa nhưng Ngài đã hạ mình xuống
làm người và ở giữa chúng ta như một
người anh em, như một người tôi tớ.
Và trong đêm bị nộp, Ngài đã quỳ
xuống rửa chân cho từng môn đệ, để
dạy cho các ông bài học yêu thương và
phục vụ. Ngài nói với các ông rằng:
Vua chúa trần gian thì làm chúa thiên
hạ và những ai cầm quyền thì bắt dân
gọi mình là ân nhân. Phần anh em,
đừng làm như thế, trái lại ai lớn nhất
trong anh em thì phải nên như kẻ nhỏ
nhất và kẻ làm đầu thì phải hầu thiên
hạ. Bởi lẽ, giữa kẻ ngồi bàn và kẻ hầu
bàn ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi
bàn chứ? Thế mà Thầy đây, Thầy sống
giữa anh em như một người hầu hạ.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Chính vì đầu óc kỳ thị phong kiến mà
người Pharisêu xa tránh những người
dân ngoại và kẻ tội lỗi. Họ không
muốn bị mang tiếng là bạn bè cùng
người thu thuế và tội lỗi, nên họ không
bao giờ chung đụng, gần gũi. Chúa
Giêsu trái lại, Ngài thường đón tiếp
những hạng người này. Không phải
chỉ gặp gỡ qua loa đôi ba lần, nhưng là
thường xuyên, hơn thế nữa, còn đồng
bàn, ăn uống với họ nhiều lần. Thói
đời là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, kẻ
sang chơi với người sang. Kẻ thấp hèn
mà mon men tới gần người sang trọng
sẽ bị chê là thấy người sang bắt quàng
làm họ. Trái lại, đi lại với những
người mang tiếng xấu, sẽ bị thiên hạ
đồng hoá với kẻ xấu và xa lánh, chê
cười. Chúa Giêsu thì không thế, Ngài
nói với bọn biệt phái: Người khoẻ
mạnh thì không cần thầy thuốc, chỉ
những kẻ đau yếu mới cần đến má
thôi. Ta đến không phải để kêu gọi
người công chính, nhưng để kêu gọi
kẻ tội lỗi sám hối ăn năn. Vì yêu
thương nhân loại tội lỗi và để cứu
chuộc chúng ta, Ngài đã chẳng ngần
ngại hy sinh danh dự, địa vị của mình.
Ngài bỏ quên địa vị Thiên Chúa,
nhưng không bỏ rơi con người tội lỗi.
Hơn thế nữa, Ngài còn hy sinh cả tính
mạng vì chúng ta: Con Người đến
không để được hầu hạ, nhưng đến để
hầu hạ và hiến mạng sống mình làm
giá cứu chuộc cho nhiều người.
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã làm
được những gì để giúp đỡ những kẻ tội
lỗi sám hối ăn năn và quy trở về cùng
Thiên Chúa.
http://www.giaophanhatinh.com
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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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
GHI DANH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ NIÊN KHÓA 2019 - 2020
Xin xem trang 6 để biết thêm chi tiết.
BỔ TÚC DANH SÁCH GIÁO XỨ
Văn Phòng Giáo Xứ đang chuẩn bị in Phong Bì Đóng Góp năm 2020. Nếu cần thay đổi
chi tiết phong bì của năm 2019 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 1 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 2019, nếu không bổ túc danh sách sẽ không có
Phong Bì Đóng Góp in sẵn cho năm 2020.
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 hoặc các nơi xây cất.
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.
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)
• Nhà Hàng Hải Cảng - 10%
• Đức Thành, Khô Bò - 10%
myEoffering – ĐÓNG GÓP QUA MẠNG
Giáo xứ có chương trình (myEoffering - Electronic Offering) 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 để biết thêm chi tiết.
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.

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255

Đóng Góp (tính đến 8/11/19)

$69,745

% Đóng Góp
Còn Thiếu

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

Số Gia Đình đã đóng góp
(1,508 Gia Đình ghi danh Giáo Xứ)

82%
$15,255
423

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $16,361 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng
đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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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
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

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
______________________________________________

Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế 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

Lô Độc Đắc:
2019 Lexus NX300
Lô Hạng Nhất:
TV 65 inches
(Bảo Trợ: Direct Furniture - Anh Lãng Nguyễn)

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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THI CA SUY NIỆM
TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN. C
CHÚA NHẬT, 22 THƯỜNG NIÊN
(Luca 14: 1. 7-14)
KHIÊM TỐN
Một ông thủ lãnh mời ăn,
Mấy người biệt phái, đứng căn chỗ ngồi.
Vào bàn chỗ nhất phần tôi,
Dụ ngôn Chúa dậy, đừng ngồi chỗ cao.
Nhiều người ân trọng đức cao,
Xứng danh trọng vọng, bước vào ngay bên.
Khi mời dự tiệc trong đền,
Chọn bàn rốt hết, ngồi yên dưới cùng.
Chủ nhà nhận biết bao dung,
Ngỏ lời mời bạn, hãy cùng bước lên,
Xin mời qúi vị lên trên,
Thật là vinh dự, xứng tên phận người.
Ai mà kiêu ngạo ở đời.
Tự mình cất nhắc, danh hời đáng chê.
Khiêm cung hạ xuống chẳng nề,
Người đời khen ngợi, cận kề mến yêu.
Chúa rằng khi dọn cơm chiều,
Đừng mời bạn hữu, rủ nhiều bà con.
Người nghèo tàn tật héo hon,
Đón vào dùng bữa, điểm son phúc lành.
Theo thói thường, người đời coi trọng chỗ ngồi nơi bàn
tiệc hơn là mâm cỗ. Chúng ta rất quen thuộc với kiểu
cáchở đời là ngồi vào bàn tiệc phải theo vai vế và địa vị
trong xã hội. Người ta coi rất trọng hình thức và vị thế
trong cộng đoàn xã hội. Bài phúc âm hôm nay, Chúa
Giêsu lại có cơ hội dạy chúng ta bài học về sự khiêm
nhường. Chúa Giêsu nói với ông chủ nhà rằng: Khi dọn
tiệc, hãy mời những người nghèo khó, què quặt đui mù,
ông sẽ có phúc. Khó thật! Mấy ai có thể áp dụng.
Quan sát việc chọn chỗ ngồi trong bữa tiệc theo phong
tục tập quán, người ta rất quan trọng hóa về địa vị và
phẩm giá con người. Chúa Giêsu đi ngược lại với những
suy nghĩ của những người đương thời. Chính Chúa đến
bằng con đường khiêm nhu. Khiêm nhượng chính là một
nhân đức. Khiêm nhượng là chấp nhận đúng sự thật mình
có. Nếu chúng ta biết mở mắt nhìn đời, thấy rằng chúng
ta còn thua kém biết bao nhiêu người về lòng đạo đức, về
khả năng, về sự hiểu biết và về kinh nghiệm cuộc sống.
Chúng ta có gì mà không phải là do hồng ân đã lãnh
nhận. Trước mặt Chúa, chúng ta còn nghèo túng hơn
nhiều. Chúng ta chỉ là tro bụi và chỉ như là hơi thở
thoáng qua. Chúa rút hơi thở, chúng ta trở về hư vô.

chúng ta về sự khiêm tốn. Kiêu ngạo là thói thường ở đời.
Ai cũng muốn mình hơn người khác. Họ muốn nổi nang
hơn, giỏi giang hơn, giầu có hơn và có thế lực hơn. Vì
thế, họ đã không ngần ngại tìm cách hạ thấp hay chà đạp
người khác xuống. Đúng thế, kiêu ngạo chống lại kiêu
ngạo. Không ai ưa người kiêu ngạo. Ngay cả những
người kiêu ngạo cũng không ưa nhau. Trái lại, người
khiêm tốn được mọi người yêu mến.
Truyện kể: Có hai vị bô lão ngồi lại với nhau tâm sự.
Một người nói: Khi tôi còn trẻ, tôi hay kiêu ngạo. Sự kiêu
ngạo làm tôi lo lắng. Tôi lo về những cái người khác nghĩ
hay nói về tôi. Khi tôi trưởng thành và khôn ngoan hơn.
Tôi không để ý tới những lời người khác nói về tôi. Nay
tôi già rồi, tôi nhận ra rằng chẳng có ai để ý hay nghĩ gì
về tôi cả. Thật ra, nhiều người nghĩ mình là quan trọng,
để rồi nghĩ rằng người khác lúc nào cũng để ý đến mình
và rồi chúng ta trở nên kiêu căng.
Khiêm tốn không phải là sự hèn nhát mà là sự can đảm
và dũng mạnh. Chỉ những ai mạnh mẽ mới dám hạ mình
phục vụ anh chị em. Khiêm tốn phục vụ là một cử chỉ
đầy yêu thương và là một thái độ hoàn toàn tự do. Khiêm
tốn mở đường tự do cho chúng ta đi vào Nước Trời.
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.

Chúa Giêsu khi xưa ra rao giảng trong hoàn cảnh của hai
nền văn hóa Hy Lạp và Do Thái. Người Hy Lạp coi sự
khiêm nhường như là một sự thoái hóa và nhu nhược.
Còn người Do Thái coi là một nhân đức. Chúa Giêsu dạy
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THỨ BA, TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
(Lc 4, 31-37).
ĐẤNG THÁNH

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.

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.

THỨ SÁU, TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
(Lc 5, 33-39).
CẦU NGUYỆN
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 TƯ, TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
(Lc 4, 38-44).
CHỮA LÀNH
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.

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

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

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,
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TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
Sunday, September 1, 2019
First Reading
Sirach 3:17-18,20,28-29
Humble yourself and you will find favor with God

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.

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.

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.

Gospel Reading
Luke 14:1,7-14
When you hold a banquet, invite the poor, the crippled,
the lame, and the blind.

www.loyolapress.com

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.

GHI DANH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ
NIÊN KHÓA 2019 - 2020
Trường Mẫu Tâm sẽ bắt đầu ghi danh cho các em Lớp Giáo Lý và Việt Ngữ từ mẫu giáo đến lớp
12 cho niên khóa 2019 - 2020.
Chương trình ghi danh:
Chúa Nhật, ngày 11, 18, 25 tháng 8 và ngày 1 tháng 9 năm 2019
Từ 10:00 sáng đến 10:45 sáng và 12:00 trưa đến 12:45 trưa
Phòng số 14 và 15 trong Hội Trường Mẫu Tâm
Hết hạn ghi danh sau ngày 1 tháng 9 năm 2019
Những chứng thư cần có khi ghi danh cho các em:
* Học lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu cần có chứng thư Rửa Tội.
* Học lớp Thêm Sức cần có chứng thư Rửa Tội và Rước Lễ Lần Đầu.
Ban Giáo Dục cũng kêu mời quý anh chị nào muốn hướng dẫn hoặc phụ giúp các em trong việc dạy Giáo Lý hoặc
Việt Ngữ, xin đến gặp Ban Giáo Dục trong những ngày ghi danh.
Lưu ý: Khai giảng niên khóa 2019-2020, ngày 22 tháng 9 năm 2019
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

HẢI CẢNG

SEAFOOD RESTAURANT
11768 Bellaire Blvd.
Houston, TX 77072
281.564.4288

Sun-Thurs: 10am – 10pm

Fri-Sat: 10am - 11pm

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
JOHN TUAN DINH
832.654.6727
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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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