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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:

Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Nguyện xin Ân Sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và
ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả mọi thành phần Dân Chúa.
Chúa Nhật hôm nay Giáo Hội mừng kính Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Chúa Thánh Thần có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của Giáo Hội và
đời sống mỗi người chúng ta.
Trong đời sống Giáo Hội, Chúa Thánh Thần hằng hoạt động để hướng dẫn Hội
Thánh. Ngài làm cho Giáo Hội được hiệp nhất bằng cách ban những đặc sủng
khác nhau cho nhiều người để họ phục vụ lợi ích chung. Ngài hiện diện nơi các
vị lãnh đạo Giáo Hội, Ngài cũng có mặt nơi các nhóm giáo dân. Ngài hiện diện
trong các Bí Tích, trong mỗi thánh lễ. Ngài thánh hóa bánh rượu để trở nên
Mình và Máu Đức Kitô. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội; không có
Ngài, Giáo Hội chỉ là một cơ cấu giống như bất cứ một cơ cấu tổ chức xã hội
nào khác.
Trong đời sống cá nhân, từ khi lãnh Bí tích Rửa tội, Chúa Thánh Thần hằng
hướng dẫn cuộc đời mỗi người. Đặc biệt, qua Bí Tích Thêm Sức, chúng ta nhận
được một cách dồi dào bảy ơn Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta can đảm làm
chứng cho Chúa trong cuộc sống.
Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nhắc nhở mọi người suy ngắm vai trò
của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta. Chúa Thánh Thần đã, đang và
vẫn còn hoạt động trong Hội Thánh. Tuy nhiên có những lúc, chúng ta chưa
nhận ra Ngài, chúng ta chưa khao khát Ngài cho đủ, chưa mong muốn Ngài thực
sự. Cùng dâng thánh lễ hôm nay, xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta, như xưa, Mẹ
đã hướng dẫn các môn đệ trong nhà Tiệc Ly, để chúng ta có thể mở rộng tâm
hồn đón nhận nguồn ơn phúc vô biên của Chúa Thánh Thần.
Sinh hoạt giáo xứ:
Cùng với quý Ông Bà và Anh Chị Em, xin chào đón và cám ơn Đức Cha
Joseph Fiorenza, quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân
nhân, bạn hữu và quý khách đã đến hiệp dâng lời cầu nguyện trong ngày kỷ
niệm Ngân Khánh Thụ Phong Linh Mục của tôi. Xin cùng với mọi người
chúc mừng Cha Phó xứ Giuse Bùi Phương Tiến, kỷ niệm 21 năm Thụ
Phong Linh Mục. Xin Cộng Đoàn Dân Chúa tiếp tục đồng hành với anh
em linh mục trong lời cầu nguyện, giúp chu toàn sứ vụ được trao phó.
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria trao ban muôn ân sủng trên tất cả mọi
người.
Chân thành trong Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể,

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch
Võ Tiến Đạt

281.827.9571

Cha Chánh Xứ
Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ

Phó Chủ Tịch
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

Ngân Khánh Linh Mục
Ngày 22 tháng 5

Thư Ký
Đào Bích Châu

713.478.9699

Cha Phó Xứ
Giuse Bùi Phương Tiến

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phạm Harry Hưng

21 năm Thiên Chức Linh Mục
Ngày 17 tháng 5

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

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

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH

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

Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Nguyễn Hân
832.668.4169
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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
ĐỀN TẠ VÀ DÂNG BÔNG KÍNH ĐỨC MẸ
Trong tháng Năm, 7:30 tối thứ Hai và Ba, sẽ có giờ đền tạ và dâng bông kính Đức Mẹ.
Các ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 7:30 tối thánh lễ và nghi thức dâng bông kính Đức Mẹ.
THÁNH LỄ TRONG TUẦN
Trong tuần này, từ thứ Hai đến thứ Năm, các Linh mục trong Tổng Giáo Phận có tuần lễ
hội nghị tại Galveston. Sẽ không có Thánh Lễ vào ngày thứ Ba, Tư và Năm. Thay vào
đó sẽ có Nghi Thức Chia Sẻ Lời Chúa và Rước Lễ vào 7 giờ sáng trong Nhà Thờ.
DSF (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 Tổng
Giáo Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ khả năng. Rất mong 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.
NHÀ HÀNG BẢO TRỢ GIÁO XỨ
PHỞ DUY và KIM SƠN
Khách hàng đến Phở Duy hoặc Nhà Hàng Kim Sơn dùng bữa và mang RECEIPT về cho
Giáo Xứ, Phở Duy ủng hộ 10% và Nhà Hàng Kim Sơn ủng hộ 15% 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 xin tiền hay thùng khấn Đức Mẹ/Thánh Giuse.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua, các Thánh Lễ cuối tuần được $20,795 Mỹ kim và thu tiền lần hai cho
Truyền Thông Công Giáo được $3,394 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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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN VII/TN/B
Thứ hai ngày 21/5 - Mc 9 , 14 - 29

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: 6pmThứ 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
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
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

Thứ ba ngày 22/5 - Mc 9, 29 – 36

Nội dung Tin Mừng
Nội dung Tin Mừng
 Sau biến hình, Đức Giê-su trở lại với
 Phụng Vụ Lời Chúa – qua thánh sử
các môn đệ và thấy có đám đông vây
Mar-cô – nhắc lại cho chúng ta lời
quanh các ông, Người được biết là
loan báo cuộc Thương Khó, Tử Nạn
các môn đệ đã không thể chữa lành
để cứu chuộc của Chúa…
một bé trai bị quỷ ám…
 Cuộc tranh cãi nửa kín nửa hở giữa
 Người đã ra tay trừ quỷ…
các môn đệ về vấn đề muôn thủa: ai
là người lớn nhất???Nhóm Mười Hai
 Các môn đệ thắc mắc tại sao các ông
– trước Thương Khó, Tử Nạn và Phục
không thể trừ quỷ ấy, Chúa Giê-su
Sinh – đã rất “con người” trong
cho biết bí quyết: Giống quỷ ấy, chỉ
tranh luận và tranh dành này…Sau
có cầu nguyện mới trừ được thôi…
Phục Sinh thì khác…
 Vậy là cầu nguyện sốt sắng sẽ giúp
chúng ta loại bỏ được ảnh hưởng của  Ước mong sao Lời Chúa cũng giúp
các cộng đoàn chúng ta – giáo sĩ, tu
quỷ dữ trong môi trường sống của
sĩ và giáo dân – mang lấy tinh thần
chúng ta…
của Đấng Phục Sinh: “Ai muốn làm
 Sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện
người đứng đầu, thì phải làm người
Xuống, Phụng Vụ đưa chúng ta trở
rốt hết, và làm người phục vụ mọi
lại Mùa Thường Niên với Chúa Nhật
người.”
VII…và tiếp tục để sống những giáo
huấn của Chúa trong Tin Mừng thánh
sử Mar-cô…Hy vọng chúng ta quan Giáo huấn Tin Mừng
tâm hơn để vững bền đời sống đức  Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi
Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai
tin, đức cậy và đức ái…
muốn làm người đứng đầu, thì phải
làm người rốt hết, và làm người phục
Giáo huấn Tin Mừng
vụ mọi người.” ( c. 35)
 “Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có
cầu nguyện mới trừ được thôi.” ( c.
Ca dao
29)
Đời người hữu tử, hữu sinh
Sống cho xứng đáng, thác dành tiếng
Ca dao
thơm
Ở xởi lởi, Trời cởi ra cho…
Ở so đo, Trời co ro lại !!!
Làm sao như quế trên non,
Trăm năm khô mục…vẫn còn thơm tho.
Nghiêng vai ngửa vái Ông Trời:
Đương cơn hoạn nạn, độ người trần gian.
Danh ngôn
Đầy tớ trung tín không bao giờ nghỉ. Bạn
Danh ngôn
Nếu chúng ta nói nhiều hơn về Chúa và có thể nghỉ hưu khỏi công việc, nhưng sẽ
ngợi khen Ngưởi, chúng ta sẽ có ít thời không bao giờ thôi phục vụ Đức Chúa
Trời.
gian hơn để nói về bản thân mình.
Rick Warren – mục sư vả tác giả
M.R. DeHaan
gốc
người
Mỹ
tiến sĩ nghành vật lý, sau này
trở thành mục sư…
Tôi có thể vượt qua thế giới này, nhưng
Chúa Giê-su vui mừng mỗi khi Người chỉ một lần thôi. Bởi vậy nên bất kỳ điều
thấy bạn trân trọng và biết ơn những gì tốt lành nào tôi có thể làm, hoặc bất kỳ sự
nhân từ nào tôi có thể bày tỏ cho người
Người đã làm cho bạn.
Ole Hallesby (1879 -1961) – nhà khác, hãy để tôi làm điều đó ngay lúc này.
thần học Tin lành, tác giả và nhà giáo dục Hãy để tôi không trì hoãn hay lơ là nó đi,
vì tôi sẽ không qua con đường này lần
gốc Na Uy
nữa.
Sống Lời Chúa trong hôm nay
Henry Drummond
 có những thói xấu khó bỏ nơi mình,
hãy cầu nguyện mỗi ngày để có thể Sống Lời Chúa trong hôm nay
 sốt sắng tham gia công việc phục vụ
thoát bỏ từng ngày…
trong Giáo Xứ và đừng nặng lòng về
 dành nhiều thời gian để chia sẻ về
những chức danh…
Chúa cách khôn khéo hơn cho những
 nếu có một chức danh, hãy biết sống
người quen biết quanh mình…
khiêm tốn và vô vị lợi…
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Thứ tư ngày 23/5 – Mc 9 , 37 – 39

Chải đứng chải ngồi, quăn vẫn hoàn quăn !

Nội dung Tin Mừng
 Ông Gioan – một trong những người được Chúa gọi đầu
tiên – đã cho thấy một não trạng rất người và đầy kiêu
hãnh khi trình bày với Chúa về một người nhân danh Chúa
mà trừ quỷ: chúng con đã cố ngăn cản…vì người ấy không
theo chúng ta…
 Chúa dạy các môn đệ bài học quảng đại và thiện tâm đứng
trước việc làm của người ấy…
 Bài học quảng đại và thiện tâm ấy cũng là để giáo huấn
chúng ta – những người tin và theo Chúa: đừng ngăn cản
những việc lành, việc tốt do bất cứ ai có thiện tâm và có
lòng quảng đại…

Ăn lắm thì hết miếng ngon,
Nói lắm thì hết lời khôn – hóa rồ !
Danh ngôn
Không gì nguy hiểm bằng lời khuyên tốt đi kèm với gương
xấu!
De Scudery (1607-1701) – nhà văn người Pháp
Phải lựa thứ quần áo thích nghi với nhân cách, đừng để nhân
cách mình phải chịu mang tính cách của quần áo.
E. Wheeler
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 nhất định không làm gương xấu…
 biết suy nghĩ để chọn lựa những gì thấy là phù hợp – bất
chấp phong trào hay thời trang…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai
lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại
có thể nói xấu về Thầy.” ( c. 38)

Thứ sáu ngày 25/5 – Mc 10 , 1 – 12

Ca dao
Biết người biết ta,
Trăm trận trăm thắng.

Nội dung Tin Mừng
 Người Pha-ri-siêu đặt vấn đề về căn tính trung tín trong
tình yêu vợ chồng: có được phép ly dị không ?
 Chúa Giê-su trả lời bằng luật bất di bất dịch của Thiên
Chúa: sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không
được phân ly…
 Đôi khi chẳ ng đặng đừng phả i chấ p nhậ n tình trạng vợ/
chồng tạm rời xa nhau một thời gian…để có điều kiện suy
nghĩ lại và suy nghĩ chín chắn hơn hầu có thể tái hợp
trong hạnh phúc và vì tương lai của con cái…Đấy là thời
gian của sự tập trung suy nghĩ và có những quyết định
trưởng thành hơn: tất cả vì gia đình và cho gia đình…

Nguồn đục thì dòng không trong,
Gốc cong thì cây không thẳng.
Danh ngôn
Xung đột là căn bệnh trầm trọng của nhân loại, và lòng vị tha
là liều thuốc duy nhất.
Voltaire
Chỉ những người đã học được quyền năng của sự chân thành
và cống hiến vị tha mới trải nghiệm được niềm vui sâu sắc
nhất của cuộc đời : sự viên mãn.
Anthony Jay “Tony” Robbins – tác giả, doanh nhân,
nhà từ thiện người Mỹ
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 đừng ganh tỵ với những người làm việc tốt hay những điều
lợi ích cho người khác…
 hãy cố để tập cho mình biết trân trọng công sức của những
người thân tình quanh mình…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không
được phân ly.” (c. 9)
Gương sống: thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân, Thầy Giảng, Tử
Đạo
Thầy Vân sinh năm 1780 tại xứ Kẻ Sông,huyện Hà Nam, trong
một gia đình đạo đức, sốt sắng…Từ nhỏ, gia đình đã gửi chú
Vân cho cha Thi để ngài hướng dẫn, chỉ dạy…

Thứ năm ngày 24/5 – Mc 9 , 41 – 50

Lớn lên, chú Vân gia nhập chủng viện…Nhưng nhận ra ý
Chúa không muốn mình làm Linh Mục nên Thầy quyết định
không theo đuổi đời Linh Mục mà bằng lòng làm Thầy Giảng
trọn đời…

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su khuyến khích việc bác ái – dù rất nhỏ: chỉ
cần là một chén nước thôi…thì cũng có phần thưởng…
 Chúa Giê-su kịch liệt lên án việc làm gương xấu – đặc biệt
là làm gương xấu cho những người đơn sơ, bé mọn…
Người dùng những hình ảnh rất mạnh để nói lên lập
trường của mình đứng trước gương xấu…
 Chúa Giê-su dùng hình ảnh muối và chất mặn của muối để
kêu mời những người tin bảo trì chất mặn của muối trong
lòng mình – chất mặn của niềm tin – nhằm ướp đời…ngày
càng thêm mặn mà…

Bề trên sai Thầy về giúp xứ Bầu Nọ, tỉnh Sơn Tây…Thầy hết
mình lo cho bà con giáo dân: giúp đỡ người nghèo, thăm viếng
bệnh nhân, chuẩn bị cho những người hấp hối lãnh nhận các bí
tích sau cùng và khuyến khích bà con giáo dân sống đạo sốt
sắng, nhiệt thành…
Bản thân Thầy sống nhiệm nhặt, thanh đạm và đơn giản…
Tại Bầu Nọ có hai nhân viên thu thuế luôn say sưa, cờ bạc tên
là Tương và Huống…Lần kia cả hai thua hết số tiền dân đóng
thuế, chúng đến hỏi mượn Thầy, nhưng Thầy từ chối…Chúng
đâm ghét Thầy và đi tố quan…Thầy biêt trước…nên ẩn trốn…
Nhưng nóng lòng vì bà con giáo dân, Thầy quay trở lại xứ…
Trên đường về, Thầy bị hai tên Tương và Huống đón bắt, nộp
cho quan…và vu Thầy là Đạo Trưởng…Thấy Thầy đã cao tuổi
– 77 tuổi – nên quan khuyên Thầy bỏ Đạo để khỏi chết…Thầy

Giáo huấn Tin Mừng
 “Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ
lấy gì ướp cho mặn lại ? Anh em hãy giữ muối trong lòng
anh em, và sống hòa thuận với nhau.” ( c. 50)
Ca dao
Tóc quăn chải lược đồi mồi,
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nhất quyết không chịu…Giam Thầy 4 tháng…rồi quan ra lệnh
đưa Thầy về Sơn Tây và xin vua kết án xử trảm…
Dù tuổi già, sức yếu…nhưng – trên đường ra pháp trường –
Thầy vẫn luôn bình thản, vui tươi…

Cha còn đặc biệt cổ vũ ơn thiên triệu, đào tạo Thầy Giảng,
huấn luyện thanh thiếu niên để rồi gửi vào chủng viện…

Để chuẩn bị mừng lễ Hiển Linh năm 1861, cha đến họ Sao
Bùn , trú ở nhà ông Trùm Phượng, để thăm viếng giáo dân, lo
giải tội và dâng Thánh Lễ …Các quan nghe biết nên đã đến
vây bắt…và giải ngài về Đồng Hới…Khi ấy ngài đã 63 tuổi…
Trong thời gian 5 tháng bị giam giữ trong ngục, cha động viên,
khích lệ giáo dân cùng bị giam tù với mình, giải tội cho họ…
và khi có Mình Thánh Chúa từ ngoài đem vào, cha chia cho
họ…Nhờ vậy, bà con rất sẵn sàng với những đau khổ và thử
thách…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 hiểu rằng cuộc sống gia đình có những thử thách, nhưng
cũng đầy ắp những niềm vui…Cả thử thách và niềm vui
làm nên hạnh phúc…Hãy biết chấp nhận vì nhau và vì
tương lai con cái…
 sự tử đạo không phải là chuyện của ngày một, ngày hai…
nhưng là kết quả của một lòng đạo đức bền bỉ qua từng
ngày sống…Bảo vệ hạnh phúc gia đình bằng mọi giá cũng
là công cuộc tử đạo đáng trân trọng…

Sau nhiều lần tra tấn buộc bước qua Thánh Giá và khai báo về
giáo dân, nhưng không thành công, ngày 25 tháng 5 năm
1861, cha nhận được bản án trảm quyết…

Thứ bảy ngày 26/5 – Lễ thánh Phi-lip-phê Nê-ri
Mc 10 , 13 -16

Thánh Mat-thêu Nguyễn Văn Phượng, Trùm họ, Tử Đạo
Sinh khoảng năm 1808 tại Kẻ Lái, tỉnh Quảng Bình…
Từ nhỏ, cậu Phượng đã rất đạo đức, tốt lành…Năm 10 tuổi,
cha cậu qua đời và hai năm sau, cậu mồ côi mẹ…

Nội dung Tin Mừng
 Người ta đưa trẻ em đến với Chúa Giê-su…
 Các môn đệ ngăn lại vì sợ làm phiền Chúa…
 Chúa ôm trẻ em và chúc lành cho chúng, đồng thời dậy
các môn đệ một bài học: hãy nên giống như trẻ nhỏ…để
biết đón nhận Nước Trời…với tâm hồn đơn sơ, ngay
thẳng…

Dù trong hoàn cảnh mồ côi, nhưng cậu Phượng vẫn một lòng
tin tưởng, cậy trông nơi Chúa…Cậu xin học nghề thuốc nơi
ông lang Nhu…Dù là người ngoại đạo, nhưng ông lang Nhu
rất tốt, hết lòng dạy dỗ cậu Phượng…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên
Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.”
(c. 15)

Học xong nghề thuốc, anh Phượng đến giúp việc cho cha
Điểm…Năm 22 tuổi, cha Điểm lo việc hôn nhân cho anh ở
Sáo Bùn…Từ đấy, anh Phượng sống tại quê vợ và chuyển
sang nghề buôn bán…Dù bận bịu chuyện làm ăn, ông Phượng
vẫn hết lòng lo việc dạy dỗ con cái đồng thời tự nhủ luôn làm
gương cho con cái mình…

Gương sống
Thánh Phi-lip-phê Nê-ri
Sinh tại Florence, nước Ý, năm 1515…Mẹ mất sớm và Phi-lip
-phê Nê-ri sống với dì rồi sau này được một cha Dòng Đaminh
nhận để lo việc dạy dỗ cho cậu…Vì thế , ngay từ nhỏ, Phi-lipphê Nê-ri đã có một đời sống đạo đức rất tốt…

Dưới thời vua Minh Mạng cấm Đạo,ông là người nhiệt huyết
nhất trong họ Đạo Sáo Bùn nên bà con giáo dân bầu ông lên
làm Trùm họ…
Đầu năm 1861, cha Hoan đến Sáo Bùn giúp giáo dân chuẩn bị
tâm hồn mừng Lễ Hiển Linh…Ngài trú tại nhà ông Trùm
Phượng…Quan quân vây bắt ngài và bắt luôn ông Trùm cùng
bảy người khác nữa…rồi giải về Đồng Hới…

Phi-lip-phê qua Roma và vào chủng viện…
Năm 37 tuổi, ngài chịu chức Linh Mục và quan tâm đến việc
giáo dục giới trẻ…Sẵn tính vui vẻ, ngài dễ dàng thu hút các
em, cùng các em vui chơi, ca hát và giúp các em sống đạo đức,
coi trọng luân lý…

Dù bị tra tấn, khuyến dụ nhưng ông Trùm Phượng vẫn bền tâm
theo Chúa …Trong số các quan án, có một viên lục sự yêu con
gái ông và hứa trả tự do cho ông nếu ông bằng lòng gả con gái
cho anh ta…Ông Trùm Phượng thà chịu chết chứ không bằng
lòng gả con cho kẻ nghịch Đạo…
Ngày 26 tháng 5 năm 1861, ông được đưa ra pháp trường…

Ngài thành lập ban thánh nhạc, nhờ nhạc sĩ Palettrin phổ nhạc
các thánh thi, thánh vịnh để hát trong các nghi thức phụng
vụ…Ngài lập Hiệp Hội các Linh Mục để giúp nhau lo việc
thánh hóa bản thân và công việc mục vụ…Năm 1575, Đức
Giáo Hoàng Grê-gô-ri-ô XIII thấy lợi ích của Hiệp Hội nên
cho ngài một ngôi nhà thờ cũ để ngài tái thiết và xây dựng Nhà
Mẹ của Dòng Linh Mục Giảng Thuyết…Hội Dòng không có
lời khấn nào đặc biệt, nhưng sống liên kết trong tình huynh đệ,
cùng nhau cầu nguyện, giảng dạy và làm việc mục vụ…
Năm 1595, thánh nhân ngã bệnh và qua đời…

Sống Đạo trong hôm nay
 yêu trẻ và tự hứa sẽ ý tứ trong lời ăn tiếng nói cũng như

hành động để không làm gương xấu cho trẻ…

 noi gương trẻ để có một tâm hồn đơn sơ, nhẹ nhàng và

thanh thoát trong cuộc sống hằng ngày của mình…

Thánh Gio-an Đoàn Trinh Hoan, Linh Mục, Tử Đạo
Gio-an Đoàn Trinh Hoan sinh năm 1789 tại họ Kim Long, tỉnh
Thừa Thiên…Từ nhỏ đã sống rất đạo đức theo gương song
thân và cha Kiệt – cậu của chú Hoan – đã hướng dẫn để chú
được gia nhập chủng viện Pê-năng ở Mã Lai…Học xong thần
học, thầy Hoan trở về nước và được thụ phong Linh Mục…
Cha Hoan nhiệt tình lo công việc mục vụ…Đức Cha sai cha đi
giúp nhiều họ Đạo như Kẻ San, Bảy Trời, Mỹ Hương…Ở bất
cứ đâu, cha luôn hết lòng lo cho giáo dân…
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

5

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

Archdiocesan Youth Conference
2018

“CHOSEN"
Hilton Americas Hotel
July 20-22, 2018
The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers over 2,800 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.
Through this event, incoming ninth graders through outgoing high school
seniors are challenged to live out their faith, learn informative presentations,
listen to outstanding national speakers, and make new friendships.
AYC provides youth with a unique opportunity to interact with the Cardinal
and Auxiliary Bishop of the Archdiocese to celebrate the sacraments, to pray,
and reflect on the role of the Young Church of Galveston-Houston.
Participants will experience the diversity of the Archdiocese of GalvestonHouston! They will have the opportunity to share and deepen their relationship
with Jesus Christ through daily Mass, Exposition of the Blessed Sacrament,
confession, and other prayer experiences.
________________________________

To register for AYC registration:
https://archgh.cvent.com/AYC2018
Parish voucher code is 7230CTIW2018

or contact Parish Office at 281.495.8133
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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

QUẢNG CÁO VÀ BẢO TRỢ
Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
281.495.8133
Email: info@giaoxungoiloi.org

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.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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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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