CHÚA NHẬT VI
PHỤC SINH
NĂM C
Sixth Sunday
of Easter

Ngày 22 tháng 5
năm 2022
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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:
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
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
2:00 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

XA MẶT, KHÔNG CÁCH LÒNG
Câu nói: “Xa mặt cách lòng” tiết lộ một
sự thật chua chát của lòng con người. Khi
xa nhau thì người ta dễ quên nhau. Bao
nhiêu đôi vợ chồng đỗ vỡ vì sống xa
nhau. Bao nhiêu con cái xa cha mẹ, thì dễ
thành bất hiếu, bất nhân, bụi đời, hư
hỏng. Bao nhiêu đầy tớ khi chủ vắng nhà
thì như gà mọc đuôi tôm. Đúng như dụ
ngôn đầy tớ bất trung (Mt. 24, 48-51)

Đức Giêsu muốn đề phòng cho các môn
đệ khỏi lâm vào cảnh đau lòng xa mặt
cách lòng, nên trước khi về trời, về cùng
Chúa Cha, Người đã đảm bảo với môn đệ
rằng về phía Thiên Chúa không có
chuyện xa mặt cách lòng, và về phía con
người cần phải giữ lời Thầy để xa mặt,
nhưng không cách lòng.
1- Về phía Thiên Chúa: Xa mặt, không
cách lòng. Để đảm bảo chắc chắn dù Đức
Giêsu về trời, về cùng Chúa Cha, thì
“Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với anh
em”, “Cha Thầy còn phái đến nhân danh
Thầy, Đấng bào chữa là Thánh Thần sẽ
dậy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh
em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh
em”. Đức Giêsu còn đoan hứa rõ ràng:
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến
tận thế. Chứ không để anh em mồ côi
đâu”. “Vì Thiên Chúa đã thương thế gian
đến nỗi đã ban Con Một của Ngài cho thế
gian được sống và sống dồi dào”. Như
vậy, cả Ba ngôi Thiên Chúa đều đến ở
trong anh em, anh em được yêu mến, dậy
dỗ, được bào chữa, nâng đỡ và được ban
phúc bình an, không còn phải xao xuyến,
sợ hãi, mà còn được vui mừng vì Thầy về
cùng Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Vậy,
về phía Đức Giêsu, càng xa mặt về phần
xác bao nhiêu, thì về phần thiêng liêng
càng gắn bó kết hợp với anh em ở khắp
mọi nơi, và khắp mọi lúc.

2- Về phía con người: Xa mặt, phải làm
sao để không cách lòng?
Để đề phòng khi xa mặt Chúa, mà lòng
mình không xa Chúa; khi chủ vắng nhà,
đầy tớ không bất trung mọc đuôi tôm, thì
Đức Giêsu đã bảo: “Ai yêu mến Thầy thì
sẽ giữ lời Thầy” giữ lời Thầy, thực thi lời
Thầy, sống lời Thầy, truyền bá lời Thầy,
mới chứng tỏ lòng yêu mến Thầy. Như
thế, xa mặt, nhưng không cách lòng. Giữ
lời Thầy là một trắc nghiệm rõ nhất,
chính xác nhất về lòng mến Chúa. “Lửa
thử vàng, gian nan thử đức” thì giữ lời
Thầy là lửa thử lòng mến Thầy. Trong
khoa học, để biết chắc một giả thuyết
đúng, người ta phải thử bằng thí nghiệm,
bao lâu chưa chứng nghiệm chắc chắn,
thì chỉ là giả thuyết, chưa có giá trị khoa
học. Nhà bác học Pasteur đã bác bỏ giả
thuyết tự vật chất sinh ra sinh vật. Ông đã
làm thí nghiệm nhiều lần đem dấm lên
núi cao, nơi không khí trong sạch không
có vi khuẩn, dấm không bao giờ lên men.
Dấm chỉ lên men khi có vi khuẩn. Nhờ
thí nghiệm đó, Pasteur đã phát minh ra
khoa vi trùng học để chữa bao nhiêu
chứng bệnh của con người.
Đức Giêsu đã dậy chúng ta khám phá ra
lòng mến Chúa bằng phương pháp “giữ
lời Chúa”. Hãy làm thí nghiệm xem
chúng ta có lòng mến Chúa thật hay giả:
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”.
Các môn đệ sống với Thầy bằng xương
bằng thịt, ai cũng tỏ ra yêu mến Thầy.
Nhưng khi xa mặt Thầy, khi Thầy về
cùng Chúa Cha, các ông muốn biết mình
còn yêu mến Thầy nữa không, thì phải
xem mình có thực thi lời Thầy không?
Nếu các ông giữ lời Thầy, sống theo lời
Thầy, chứng tỏ chắc chắn các ông còn
yêu mến Thầy. Quả thực, trừ Giuda, hết
thảy các môn đệ chẳng những giữ lời
Thầy, sống lời Thầy, mà còn rao giảng lời
Thầy, viết sách truyền bá lời Thầy cho

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

HÂN HOAN CHÚC MỪNG

Chủ Tịch

Cha Chánh Xứ: Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ

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

29 năm Thiên Chức Linh Mục (Ngày 22 tháng 5)

Cha Phó Xứ: Giuse Bùi Phương Tiến

25 năm Thiên Chức Linh Mục (Ngày 17 tháng 5)
Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và
Thánh Gioan Viannêy luôn đồng hành cùng với hai Cha trên bước đường phục
vụ tha nhân, phục vụ giáo hội.
Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh
cùng với các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành
và toàn thể giáo dân Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

- 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
ĐỀN TẠ VÀ DÂNG BÔNG KÍNH ĐỨC MẸ
Trong tháng Năm, 6:20 tối thứ Hai và Ba, sẽ có giờ đền tạ và dâng bông kính
Đức Mẹ.
Các ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 6:20 tối lần hạt Kinh Mân Côi;
7:00 tối thánh lễ và nghi thức dâng bông kính Đức Mẹ.
KHÔNG CÓ THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG (ngày 24 đến 26 tháng 5)
Các Linh mục trong Tổng Giáo Phận Galveston-Houston sẽ tham dự 3 ngày cầu
nguyện và hội thảo với Đức Hồng Y Daniel DiNardo tại thành phố Galveston.
Sẽ không có Linh mục dâng thánh lễ. Phó Tế sẽ cử hành Phụng Vụ Lời Chúa và
Nghi Thức Rước Lễ vào 7 giờ sáng thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm, (24, 25 và 26
tháng 5).
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 $23,516 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.

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

muôn dân, muôn thế hệ. Các ông còn hy
sinh chịu chết để chứng tỏ lời Thầy thật
là lời hằng sống, lời của Chúa Cha ban
ơn cứu độ, ban sự sống hạnh phúc muôn
đời cho những ai tin và giữ lời Thầy:
“Lời Thầy nói với anh em là Thần khí và
sự sống” (Ga. 6, 63) “Ai nghe lời Thầy
và tin vào Đấng đã sai Thầy thì có sự
sống đời đời” (Ga. 5, 24). “Ai tuân giữ
lời Tôi, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga
8, 51). Các môn đệ đã giữ lời Thầy để
chứng tỏ lòng mến Chúa và nhờ đó các
ông được phần thưởng vinh quang muôn
đời.

Phần chúng ta thì sao? Có bao giờ chúng
ta dùng phương pháp “giữ lời Thầy” để
thử mình có lòng mến Chúa không?
Thường thì chúng ta tưởng mình có lòng
mến Chúa bằng đi lễ, đọc kinh, dâng
hoa, rước kiệu, tổ chức Giáng sinh, Phục
sinh long trọng vui vẻ… Như thế là yên
tâm mình đã giữ đạo, là có lòng mến
Chúa. Sợ rằng chúng ta chỉ kính bằng
môi miệng mà lòng xa Thiên Chúa!

Có người tưởng mình giữ trọn mười điều
răn như chàng thanh niên giầu có trong
Tin Mừng “đã giữ tất cả các điều đó từ
thuở nhỏ” (Mt. 19, 16-22; Lc. 18, 1823). Anh tưởng như thế là được sống đời
đời! Thật lầm to! Lời Chúa không phải

Ban Giáo Dục

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

Chúng ta phải tích cực giữ lời Chúa,
sống lời Chúa, thực thi lời Chúa và loan
truyền lời Chúa như các môn đệ đã thi
hành và ghi chép lại trong Tin Mừng.
Ca dao có câu: “Cá không ăn muối, cá
ươn. Con cãi cha mẹ trăm đường con
hư”. Nếu chúng ta không sống lời Chúa,
mặc nhiên là cãi lời Chúa, chắc chúng ta
sẽ chẳng được sống đời đời. Người xưa
còn khuyên: “Con ơi muốn nên thân
người. Lắng tai nghe lấy những lời mẹ
cha”. Lời mẹ cha là phàm nhân còn có
sức huấn luyện con cái nên người tốt:
Huống chi lời Chúa, làm sao chúng ta
không lắng nghe?
Lạy Chúa Giêsu, thân phận con là loài
hình hài thể xác, luôn bị hấp dẫn bởi
hình danh sắc tướng mầu mè cụ thể
trước mắt. Khi xa mặt, dễ cách lòng, xin
nâng đỡ phận hèn mệnh bạc của con, để
con tận tình giữ lời Chúa. Xin Lời Chúa
sẽ soi sáng con yêu mến Chúa và gắn bó
với Chúa luôn mãi.
Trích trong ‘Xây Nhà Trên Đá’ của
Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm

ARCHDIOCESAN YOUTH CONFERENCE 2022
Hilton Americas Hotel
July 29-31, 2022
"Everlasting Mercy"

ĐẶC TRÁCH
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

chỉ có mười điều răn theo lối sống tiêu
cực của anh, anh chưa có lòng mến Chúa
và yêu người tích cực.

The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers participants - both youth and
adults - from all over the local Church. AYC is the largest evangelizing event for
older adolescents that the Office of Adolescent Catechesis and Evangelization hosts
annually.
Participants will experience the diversity of the Archdiocese of Galveston-Houston!
They will have the opportunity to share and deepen their relationship with Jesus
Christ through daily Mass, Exposition of the Blessed Sacrament, Confession,
dynamic talks, and other prayer experiences.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân
AC Nguyễn Luận và Thúy
832.274.8163

Incoming High School Freshman to graduating High School Seniors are invited to
the conference.

Ban Xã Hội

Must be a parishioner of Christ, the Incarnate Word or current CCE Student.
Registration link: https://archgh.cventevents.com/AYC2022
Voucher code for Christ the Incarnate Word is 7230CTIW2022
Cost per person $250.00 (includes conference fee, hotel and meals)
Last day to register and make payment: June 1, 2022

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

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 6 PS
Ga 15,26-16,4a

Mời Bạn: Thánh Thần đưa dẫn ta đi vào mầu nhiệm cứu độ
của Đức Giê-su, để những ai tin Ngài thì được cứu thoát. Chỉ
những ai ngoan ngoãn theo ơn soi sáng của Thánh Thần mới
thấy rõ tội lỗi mình mà từ bỏ, nhờ đó được ơn hoán cải, được
thánh hoá để cùng tham gia sứ vụ làm chứng nhân cho Đức Ki
-tô phục sinh.

CÙNG VỚI THÁNH THẦN
Đức Giê-su nói: “Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ
Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa,
anh em cũng làm chứng.” (Ga 15,26-27)

Chia sẻ: Theo bạn, bắt đầu cầu nguyện, các tín hữu đọc kinh
Chúa Thánh Thần, là có ý nài xin Ngài ban ơn gì vậy?

Suy niệm: Báo chí và các chuyên viên đều đồng ý rằng bầu
giáo hoàng là cuộc bầu cử khó tiên đoán nhất thế giới, chẳng
hạn như việc Đức Gioan-Phaolô II đắc cử năm 1978. Dưới cái
nhìn đức tin, chúng ta tin rằng có sự soi sáng đặc biệt của
Chúa Thánh Thần. Ngài được sai đến từ nơi Chúa Cha vẫn âm
thầm hoạt động trong lòng mỗi người, trong lòng thế giới để
làm chứng cho Đức Giê-su. Vấn đề là chúng ta có nhận ra,
lắng nghe hay phớt lờ Ngài? Tông đồ Phê-rô rất xác tín về sự
hiện diện tác động của Thánh Thần. Công thức quen thuộc của
ngài: “Chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh
Thần ;” hoặc: “Thánh Thần và chúng tôi quyết định”. Các
tông đồ không hành động một mình, nhưng 24/24 giờ, các ngài
nhận ra và làm mọi việc, bất kỳ lớn nhỏ, đều “cùng với Thánh
Thần”.

Sống Lời Chúa: Trước mỗi việc làm bạn nhớ cầu xin Chúa
Thánh Thần giúp bạn phân định thánh ý Chúa và nhờ ơn Ngài
trợ giúp bạn được thêm sức mạnh thực thi sứ vụ Chúa soi sáng
cho bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Xin cho
chúng con dám nhìn nhận tội lỗi của mình. Xin đổ mưa ơn
thánh Chúa biến đổi chúng con trở nên người mới. Lạy Chúa
Thánh Thần, xin hãy đến! Amen.
THỨ TƯ TUẦN 6 PS
Th. Bê-đa khả kính, linh mục, tiến sĩ HT
Ga 16,12-15

Mời Bạn: Tự hỏi mình xem tại sao bạn thấy khó làm chứng
cho Đức Ki-tô phục sinh, tại sao bạn ngại sống cho những giá
trị của Tin Mừng như siêu thoát với của cải, từ bỏ, hy sinh...
Phải chăng vì bạn quên mất sự hiện diện và ơn soi sáng nâng
đỡ của Thánh Thần?

ĐÓN NHẬN ÂN BAN THÁNH THẦN
“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự
thật toàn vẹn.” (Ga 16,13)
Suy niệm: Món quà vô giá Chúa Phục sinh trao ban cho các
môn đệ chính là Chúa Thánh Thần. Vô giá, vì nhờ Chúa
Thánh Thần, các môn đệ mới được dẫn tới sự thật toàn vẹn,
được sống hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa, cũng như hiệp
thông với nhau trong tình yêu. Chúa Thánh Thần soi lòng mở
trí cho các môn đệ hiểu kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa,
được thực hiện cách trọn hảo nơi người Thầy chí thánh, cũng
như giúp người môn đê nhận biết sự thật về Thiên Chúa và về
chính bản thân mình. Ngài còn luôn hiệp hành với các ông,
ban sức mạnh nâng đỡ, lôi kéo họ tới lối sống từ bỏ chính
mình, hiến thân hy sinh để phụng sự cho Đấng là Sự Thật.

Chia sẻ: Gia đình tôi, nhóm của tôi… sẽ có những hoạt động
cụ thể nào để làm chứng cho Đức Giê-su phục sinh, cùng với
Thánh Thần?
Sống Lời Chúa: Sáng sớm khi thức dậy, tôi sẽ dành vài phút
dâng ngày cho Chúa, và nhớ ngày hôm nay làm mọi việc bổn
phận, cùng với Thánh Thần.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, cảm tạ Chúa luôn ngự
trong tâm hồn chúng con, như người bạn thân thiết. Xin cho
chúng con nhận biết và cùng hành động với Chúa. Amen.

Mời Bạn: Ngày xưa nhờ việc mở lòng đón nhận, bàn hỏi, lắng
nghe Chúa Thánh Thần trong mọi sự, các Tông đồ, dù yếu
đuối mỏng giòn, vẫn bước đi trong đường lối của Thiên Chúa,
làm cho Tin Mừng Phục sinh ngày càng lan rộng khắp nơi. Đó
cũng là sứ vụ ngày nay, người Ki-tô hữu được mời gọi thực
hiện để có thể chung lòng xây dựng một Hội thánh hiệp hành,
có khả năng đem ơn cứu độ cho mọi người. Bạn có nghĩ như
thế không?

THỨ BA TUẦN 6 PS
Ga 16,5-11
THÁNH THẦN SOI SÁNG THẾ GIAN
“Khi Đấng Phù Trợ đến, Người sẽ chứng minh rằng thế
gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.” (Ga
16,8)
Suy niệm: Trên thập giá, Đức Ki-tô hoàn tất công trình cứu
chuộc mà Thiên Chúa Cha đã giao phó (x. Ga 19,30). Giờ đây,
được tôn vinh ở bên hữu Thiên Chúa, Ngài sai Chúa Thánh
Thần là Đấng Bảo Trợ, từ nơi Chúa Cha, đến với các môn đệ
(x. Ga 15,26) để tiếp tục công việc cứu độ qua việc thánh hóa
nhân loại. Chúa Giê-su báo trước khi Thánh Thần đến, Ngài
không dạy gì ngoài việc “làm cho anh em nhớ lại mọi điều
Thầy đã nói với anh em” (x. Ga 15,26) và soi trí mở lòng giúp
ta hiểu thấu những lời Đức Ki-tô đã dạy, để ta tuân giữ lời
Ngài và nhờ đó sống tình thân với Chúa Cha như Đức Ki-tô đã
sống.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Trước khi bắt tay làm việc gì, bạn thực lòng
xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, ở lại và soi
lòng mở trí cho chúng con. Xin giúp chúng con khiêm tốn lắng
nghe, hăng hái thực thi ý Chúa. Nhờ đó, mỗi ngày chúng con
được đến gần hơn với sự thật toàn vẹn, trở nên chiếc cầu nối
kết Thiên Chúa với mọi người. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 6 PS
Th. Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục
Ga 16,16-20

Mời Bạn: Ước gì lời hứa của Chúa về việc ban niềm vui vĩnh
cửu, không ai lấy mất được ấy, nâng đỡ bạn trong lúc gian nan,
khủng hoảng: nỗi buồn sẽ qua đi, niềm vui sẽ kéo dài mãi. Lời
hứa ấy đồng thời cũng là lời nhắc nhở bạn chưa hoàn toàn có
được niềm vui đời đời ấy, vì bạn đang còn ở trong thế gian,
đang phải chiến đấu với bóng tối của sự dữ, tội lỗi, đau khổ…

QUA ĐAU KHỔ TỚI VINH QUANG
“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở
thành niềm vui.” (Ga 16,20)

Sống Lời Chúa: Dấu hiệu bạn tin vào Đức Ki-tô là bạn luôn
vui tươi và lan toả niềm vui đó cho tất cả những ai tiếp xúc với
bạn. Mỗi khi bắt đầu một ngày sống, bạn hãy nhắc mình điều
đó để thực hiện trong ngày.

Suy niệm: Còn nhớ một câu chuyện vui kể, một đoàn người
cùng đi, mỗi người đều vác một cây thập giá. Có một anh nghĩ,
sao mình không cắt cây thập giá của mình ngắn đi một chút
nhỉ? Cho đỡ nặng! Nghĩ là làm, anh cắt cây thập giá của mình
ngắn đi một đoạn. Cuối con đường gặp một con hào rộng bằng
chính cây thập giá của mỗi người. Mọi người đều bắc cây thập
giá của mình làm cầu để bước qua, nhưng anh thì không thể vì
cây thập giá của anh quá ngắn. Mẩu chuyện vui nhưng diễn tả
một sự thật: phải bước theo Đức Giê-su trên con đường hẹp,
con đường đau khổ của thập giá để đến vinh quang với Ngài.
Việc vui tươi đón nhận những đau khổ gặp trên đường đời,
giúp thanh luyện chúng ta khỏi những tội lỗi, cho chúng ta
được tham gia vào cuộc khổ nạn của Chúa và cùng được
hưởng phần phúc chiến thắng vinh quang ấy của Đức Giê-su.

Cầu nguyện: “Thầy ban bình an của Thầy cho anh em.” Lạy
Chúa, ước gì lời này luôn nâng đỡ, khích lệ con trong mọi
hoàn cảnh cuộc đời. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 6 PS
Ga 16,23b-28
CẦU XIN NHÂN DANH THẦY
“Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho
anh em nhân danh Thầy.” (Ga 16,23b)

Mời Bạn: Có nhiều đau khổ trong đời không mời cũng đến.
Bạn có phải là người né tránh đau khổ với bất cứ giá nào
không? Bạn đón nhận những thách đố và đau khổ trong đời
sống thế nào? ĐTC Phan-xi-cô động viên chúng ta: “Đức tin
của chúng ta được thách đố để thấy rượu mà trong đó nước sẽ
được biến đổi, để khám phá ra hạt lúa mọc giữa cỏ dại” (Niềm
Vui Tin Mừng, số 84).

Suy niệm: Thầy Giê-su nhắn nhủ các môn đệ những lời này
trước khi chịu khổ hình và phục sinh. Người là Đấng Trung
gian giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. Nói đúng
hơn, nơi Ngài, trời và đất hội tụ; nơi Ngài nhân loại được qui
tụ thành một gia đình, có Thiên Chúa là Cha. Ngài còn là bạn,
một người bạn quyền thế, có thể đáp lời bạn không mệt mỏi,
người mà bạn có thể gõ cửa, “làm phiền” bất kỳ lúc nào,
không ngại ngùng (x. Lc 11,5-13). Đây là “mối quan hệ tình
bạn với Đấng mà chúng ta biết Ngài và Ngài yêu thương
chúng ta” (Th. Têrêxa Giêsu). Cầu nguyện là một công việc
đòi hỏi sự kiên định, quyết tâm và không hổ thẹn, vì chúng ta
cầu nguyện cùng với và “nhân danh” Thầy Giê-su (cc. 23.26).

Chia sẻ về một kinh nghiệm đã đón nhận và vượt qua đau khổ
của bạn.
Sống Lời Chúa: Đón nhận những đau khổ tự nhiên (thời tiết,
bệnh tật…) cách nhẫn nại, vui tươi và bác ái, nhất là với những
người đang chịu đau khổ vì mình.

Mời bạn: “Anh em cứ xin thì sẽ được…” (Lc 11,9). Bạn nhận
thấy lời hứa này của Thầy Giê-su ứng nghiệm thế nào trong
cuộc sống thường ngày của mình? Luôn luôn đúng? Phải
chăng có lắm khi bạn cầu xin mà không được? Bạn à, bạn và
tôi cần xem lại mối tương giao giữa mình với Chúa. Lời thánh
Têrêxa Avila có thể soi sáng cho bạn và tôi thấy rõ hơn: “Mọi
người thấy khó khăn khi cầu nguyện, nguyên nhân là họ cầu
nguyện như thể không có Thiên Chúa ở đó vậy.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết yêu mến và vui
tươi đón nhận thập giá Chúa trao mỗi ngày. Amen.
THỨ SÁU TUẦN 6 PS
Th. Âu-tinh, giám mục Can-tơ-bơ-ri
Ga 16,20-23a
NIỀM VUI KHÔNG AI LẤY MẤT
“Niềm vui của anh em không ai lấy mất được.” (Ga 16,22)

Sống Lời Chúa: Tìm đến và thinh lặng trước Thánh Thể hay
Thánh giá Chúa, thưa với Chúa những vấn đề của bạn.

Suy niệm: Niềm vui đích thực, trọn vẹn, chính là niềm vui
Chúa Ki-tô ban tặng cho ta sau Ngài khi sống lại từ cõi chết.
Niềm vui ấy có tính trường cửu, tối hậu, vì một khi Chúa chiến
thắng tử thần, không ai hoặc không thứ gì có thể cướp được
nữa. Sống thời hậu-phục-sinh của Chúa Ki-tô là ta đang thừa
kế, nếm cảm phần nào niềm vui ấy. Thế nhưng, cũng như với
các môn đệ ngày xưa, đó không phải là niềm vui dễ dãi, rẻ
tiền, mà phải trải qua lắm đau khổ mới cảm nếm được niềm
vui. Tựa như người mẹ đau đớn khi sinh con, nhưng khi đứa
con ra đời, chỉ thấy niềm vui, không nhớ gì đến chuyện đau
buồn nữa. Cũng vậy, chỉ khi nào chấp nhận quên mình hy sinh,
cho đi sự sống, vui vẻ trao ban, ta mới có thể trải nghiệm niềm
vui sâu lắng trong tâm hồn, thanh thản trên khuôn mặt, do
Đấng Phục sinh ban tặng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con thường hay kêu cầu điều này
điều kia, mà quên rằng Chúa là người bạn luôn chờ con đến ở
lại, chuyện trò với con. Xin cho con dành một khoảng thời
gian riêng tư với Chúa trong ngày qua việc tham dự Thánh lễ
và cầu nguyện riêng. Amen.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

https://thanhlinh.net/
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SIXTH SUNDAY OF EASTER, CYCLE C
First Reading
Acts of the Apostles 15:1-2,22-29
The early Church community determines, with the help of
the Holy Spirit, not to impose the requirement of
circumcision on Gentile Christians.
Responsorial Psalm
Psalm 67:2-3,5,6,8
A prayer that all the nations sing praise to God.
Second Reading
Revelation 21:10-14,22-23
The vision of the splendor of the heavenly Jerusalem is
described.
Gospel Reading
John 14:23-29
Jesus promises his disciples that the Father will send the
Advocate, the Holy Spirit.
Background on the Gospel Reading
This portion of John's Gospel comes near the end of the
first of four chapters that make up Jesus' long farewell
discourse at the Last Supper. This section of chapter 14
actually sums up the themes of the opening of the
discourse: the Christian's life is not shaped by Jesus'
absence but by God's abiding presence; God's presence
overcomes anxiety about God's absence; and the present
holds in it the seeds of a fresh future shaped by love, not
fear.
These verses also contain a glimpse of some of the other
themes of the farewell discourse: Jesus' relationship with
the Father and the disciples' relationship to Jesus connect
the disciples to the Father as well. Jesus promises to send
an Advocate or intercessor who will remind the disciples
of everything that Jesus taught them and bring them
peace.

Jesus is preparing his disciples in advance for his absence
so that they will continue to believe in him and not feel
all alone after his return to the Father. After the initial
excitement of his Easter appearances, Jesus will remain
with his followers in a very different way throughout the
centuries.
As our celebration of the Easter season is coming to an
end, the liturgy reminds us that Jesus remains with us
through the Holy Spirit, who teaches us everything we
need to know, reminds us of all that Jesus taught, and
brings us peace.
Family Connection
Parents are always helping their children prepare for
something, whether that consists of getting ready for
school, preparing for an exam, or making preparations to
go on vacation. In today's Gospel, Jesus prepares his
disciples for his Passion, death, and Resurrection. He
promises his Holy Spirit, gives them the gift of his peace,
and tells them not to be troubled.
As a family, talk about the kinds of events that you have
prepared for together; surgeries, funerals, vacations, and
first days of school are some examples. Talk about why it
is important to prepare for important events in our lives.
Then read aloud this Sunday's Gospel: John 14:23-29.
Talk about how Jesus prepared his disciples for his Death
and Resurrection and how he wanted them to be prepared
for what would happen so that they would be able to
believe.
Talk about how, as a family, you can prepare for
Pentecost (only 2 weeks away), when we celebrate the
coming of the Holy Spirit, our Advocate.
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

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

281.988.6155

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

TUỔI HẠC
Trung Tâm Cao Niên
10880 Bissonnet, Suite 140D
Houston, TX 77099
(832) 387-7250
Nếu đủ điều kiện, hoàn toàn miễn phí.

KÍNH MỜI

Đại Hội Thánh Mẫu
Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
CARTHAGE, MISSOURI
Quê Hương Bus nhận đưa đón khách
đi Hành Hương.
8/4/2022-8/8/2022 (5 ngày 4 đêm)
Giá vé xe buýt khứ hồi và khách sạn
(bao gồm ăn sáng) $1,350
Công ty có Tours trọn gói và Tour Private.
832-404-2001
www.Homelandbus.com;
www.3BGrouptour.com

BÁN ĐẤT

tại Nghĩa Trang
Forest Park Westheimer
3 lô đất gần mộ Đức Ông Thượng.

Liên lạc Bà Thắng
832.971.4061

