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CÓ CHÚA CÙNG ĐI
Qua đoạn Tin Mừng vừa nghe, tôi chỉ muốn đưa ra một hình ảnh đẹp, đó là hình
anh Chúa Giêsu cùng sánh bước với hai môn đệ trên đường đi Emmaus. Vậy
hình ảnh đẹp này đem lại những hậu quả nào cho cuộc sống của chúng ta?
Cựu Ước đã đưa ra một kinh nghiệm, một xác tín, đó là nếu có Chúa cùng đi,
chúng ta sẽ không còn lo lắng sợ hãi, đồng thời sẽ có đủ nghị lực, nếu không
thành công rực rỡ, vượt qua những gian nguy thử thách, thì ít nữa cũng biết chịu
đựng cho nên. Thánh Vịnh đã viết: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi,
trên đồng cỏ xanh rì, Ngài thả tôi nằm nghỉ. Hay như một Thánh Vịnh khác
cũng đã xác quyết: Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả chỉ là uổng công.
Thành trì Chúa chẳng giữ trông, hùng binh kiện tướng cũng không ra gì.
Niềm xác tín này cũng đã được Chúa Giêsu thực hiện trong Tân Ước. Hẳn
chúng ta còn nhớ trong tiệc cưới Cana, sự có mặt của Chúa Giêsu đã đem lại
phép lạ đầu tiên, khiến nước lã biến thành rượu ngon, để đôi tân hôn không bị
bẻ mặt với khách dự tiệc.
Cùng hoạt động với Chúa, chắc chắn sẽ thâu lượm được những thành quả tốt
đẹp. Chính các tông đồ đã học được cái kinh nghiệm quý giá ấy. Đêm hôm đó,
các ông ra khơi và thả lưới, vật lộn với sóng nước suốt cả một đêm, mà chẳng
bắt được một con cá nào. Thế nhưng, ban sáng Chúa Giêsu hiện ra với các ông
trên bờ biển và truyền cho các ông thả lưới, lập tức các ông đã có được một mẻ
lưới lạ lùng. Lần khác, thuyền các ông gặp phong ba bão táp, các ông đã phải
đánh thức Chúa Giêsu dậy, và với Chúa Giêsu lập tức sóng liền yên và biển liền
lặng.

Và ngày hôm nay, hai môn đệ đang trên đường về làng Emmaus. Các ông bước
đi mà cõi lòng thì ngập tràn một nỗi thất vọng đắng cay. Nhưng rồi Chúa Giêsu
đã hiện ra, đàm đạo với các ông và lòng các ông đã bừng lên ngọn lửa yêu mến
và sau cùng, các ông đã nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh nơi quán trọ. Sau đó,
các ông hối hả trở lại Giêrusalem, mừng vui kể lại sự việc cho các tông đồ được
biết.
Chúng ta còn có thể kể ra những trường hợp khác nữa, để chứng tỏ rằng sự hiện
diện của Chúa Giêsu sẽ đem lại niềm an ủi và khích lệ, cũng như sẽ đem lại
nguồn sức mạnh và can đảm để vượt qua những gian nan thử thách. Sở dĩ như
vậy cũng là điều dễ hiểu, bởi vì Ngài có dư quyền năng để nâng đỡ chúng ta,
đồng thời Ngài cũng có dư tình thương, để sẵn sàng ra tay trợ giúp cho chúng
ta.
Tóm lại, cùng đi với Chúa, con người chúng ta sẽ không còn đơn côi, bản thân
chúng ta sẽ vượt thắng được mọi hiểm nguy và cuộc đời chúng ta sẽ gặt hái
được những thành quả tốt đẹp.
http://giaophanmytho.net

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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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:
Phạm Harry Hưng

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.
LÁI XE TRONG KHUÔN VIÊN GIÁO XỨ
Chỉ được lái xe tối đa là 5 mile một giờ (5 mph). Để tránh tai nạn và giúp cho giao
thông trong khuôn viên Giáo Xứ được nghiêm chỉnh, lối vào Giáo Xứ là đường một
chiều bên phía Nhà Thờ Tin Lành, lối ra một chiều phía bên chợ Walmart.

- 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
Nguyễn Hân
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước

CẦU NGUYỆN CHO CÁC EM RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC
Xin cầu nguyện đặc biệt cho các em trong giáo xứ của chúng ta sẽ lãnh nhận Bí Tích
Thánh Thể (110 em) ngày 28 tháng 4 và Bí Tích Thêm Sức (100 em) ngày 13 tháng 5.
Các tấm thiệp có tên các em được để cuối nhà thờ. Xin lấy tấm thiệp để cầu nguyện cho
các em.

281.745.6286

Từ trong khuôn viên của Giáo Xứ đi ra đường Kirkwood chỉ được phép quẹo phải. Xin
mọi người nghiêm chỉnh thi hành, nếu không, có thể bị giấy phạt của cảnh sát.
TẬP XE TRONG KHU VỰC GIÁO XỨ
Vì sự an toàn cho mọi người, không được phép tập lái xe trong khu vực Giáo Xứ.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua, các Thánh Lễ cuối tuần được $17,832. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

832.668.4169
281.435.4690
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 Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767
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KINH ẢNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Ngày 8 tháng 4

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

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Register: https://archgh.cvent.com/AYC2018
Parish voucher code: 7230CTIW2018
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN
III PHỤC SINH, B
Thứ hai ngày 16/4 - Gio 6, 22 – 29

Đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Vì nếu
điều đó xảy ra, bạn có thể vẫn tồn tại, nhưng bạn đã ngừng
sống mất rồi.
Henry David Thoreau

Nội dung Tin Mừng
 Dân chúng nháo nhác đi tìm Chúa Giê-su sau khi đón
nhận phép lạ hóa bánh ra nhiều…
 Chúa Giê-su – nhìn thấy lòng dạ của họ - thì nhắc nhở họ
phải hoạt động…chứ đừng chỉ trông chờ…
 Dân chúng xin Chúa cho họ biết là họ phải làm gì…
 Câu trả lời khá bất ngờ, nhưng lại là tối cần đối với
những người muốn theo Chúa: Việc Thiên Chúa muốn
cho các ông làm là “tin” vào Đấng Người đã sai đến…
 Nghĩa là “tin” phải được diễn tả bằng việc làm…chứ
không phải bằng lời nói suông…

Sẽ luôn luôn có những ước mơ hoặc hùng vĩ hơn hoặc
khiêm nhường hơn ước mơ của chính bạn, nhưng sẽ không
bao giờ có một ước mơ hệt như ước mơ của riêng bạn, vì
bạn là duy nhất và kỳ diệu hơn bạn biết.
Linda Staten
Ước mơ như những vì sao, ta có thể không bao giờ chạm
tay vào được, nhưng nếu đi theo chúng, chúng sẽ đưa ta đến
vận mệnh của mình.
Samuel Johnson

Giáo huấn Tin Mừng
 “Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các
ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” ( c. 29)

Hãy tin tưởng những ước mơ, vì bên trong chúng ẩn chứa
cánh cổng vào cõi vĩnh hằng
Kahil Gibran

Ca dao
Đời người có một gang tay,
Ai hay ngủ ngày còn được nửa gang…
Vàng thì thử lửa, thử than…
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

Sống Lời Chúa trong hôm nay
- mỗi ngày chọn một câu Lời Chúa làm ý tưởng sống…
- có thể có mỏi mệt khi chọn sống theo Lời Chúa dạy,
nhưng nhất định không để mình nản chán…

Danh ngôn
Tất cả những gì xảy ra với bạn sẽ định nghĩa con người bạn,
định nghĩa cuộc sống bạn…nếu bạn không hoạt động để tự
định nghĩa chính mình. Nicolas James Vujicic – nhà truyền
bá Phúc Âm sinh tại Úc nhưng gốc Serbia – mắc chứng
tertra-amelia bẩm sinh, không chân không tay – nhưng đi
khắp nơi để rao truyền và diễn thuyết…

Thứ tư ngày 18/4 – Gio 6, 35 – 40
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su tiếp tục quảng diễn về Bánh Hằng Sống…
 Chúa Giê-su khẳng định: những người đến với Người là
những người Chúa Cha trao ban cho Người…và Người
không loại trừ bất cứ ai…
 Họ - những người đến với Chúa – họ sẽ không thể bị hư
mất và họ sẽ được sống: sống trong sự sống của Chúa
hôm nay…và sống trong cuộc sống vĩnh cửu mai ngày…
Bởi vì đấy là ý Chúa Cha muốn…

Bạn có thể tin vào những giấc mơ của mình, nhưng bạn
phải hành động để biến những giấc mơ ấy thành hiện thực.
Nicolas James Vujicic
Sông Lời Chúa trong hôm nay
- sống và làm việc cách chững chạc của một con người có
đức tin…
- đừng quá ham lợi mà đánh mất chính mình…

Giáo huấn Tin Mừng
 "Thật vậy, ý của Cha tôi là: tất cả những ai thấy người
Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi
sẽ cho họ sống lại ngày sau hết.” ( c.40)

Thứ ba ngày 17/4 – Gio 6, 30 – 35

Tục ngữ
Cuộc đời như chiếc lá dâu
Thời gian nào có khác đâu con tằm
Ngày ngày, tháng tháng, năm năm
Như giòng nước chảy, như tằm ăn dâu
Răng long, tóc đã bạc màu
Đời người chỉ một canh thâu đã già

Nội dung Tin Mừng
 Dân chúng đặt vấn đề về phép lạ…để có thể tin…
 Chúa Giê-su nói về Bánh Bởi Trời…
 Người khẳng định: Bánh Bởi Trời là chính bản thân
Người…
Giáo huấn Tin Mừng
 · “Đức Giê-su bảo: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai
đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát
bao giờ !” ( c. 35)

Danh ngôn
Có hai cách để sống trên đời: một là xem như không có
phép lạ nào cả, hai là xem tất cả đều là phép lạ…
Albert Einstein

Danh ngôn
Không bao giờ là quá già để đặt ra một mục tiêu khác hoặc
một giấc mơ mới.
C.S Lewis

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Người người đều muốn thay đổi thế giới, nhưng ai cũng
không muốn thay đổi chính mình…
Lev Tolstoi
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Tôi rất ngạc nhiên thấy người ta lên kế hoạch cho một
chuyến nghỉ phép cẩn thận hơn nhiều so với việc lên kế
hoạch cho cả cuộc sống đời mình…
Jim Rohn (1930-2009)- diễn giả, nhà tư tưởng, triết
gia người Mỹ

Danh ngôn
Hạnh phúc của con người không nằm ở vận may bên
ngoài và có thể nhận biết, nhưng nằm ở sự tốt đẹp, giàu
có của tâm hôn, thứ bên trong và không thể nhìn thấy.
Thomas Carlyle

Niềm hoan lạc lớn nhất cuộc đời là làm những gì người ta
bảo là bạn không thể làm được…
Walter Gagebot

Cái đẹp thấy được bằng mắt chỉ là phép màu trong
khoảnh khắc: đôi mắt của cơ thể không nhất thiết là đôi
mắt của tâm hồn.
George Sand

Sống Lời Chúa trong hôm nay
- mỗi ngày thấy mình muốn sống vui…
- lấy niềm tin vào Chúa để sống vui và làm cho người khác
hiểu được niềm vui sống của mình…

Con người đặt ra mục tiêu chinh phục thế giới, nhưng
trong quá trình đó lại đánh mất tâm hồn.
Aleksandr Solzhenitsyn
Những tâm hồn nhỏ mọn có những nỗi lo nhỏ mọn,
những tâm hồn lớn lao không có thời gian để lo lắng.
Ralph Waldo Emerson

Thứ năm ngày 19/4 – Gio 6, 44 – 51
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su tiếp tục trình bày với dân chúng về tương
quan giữa Chúa Cha và Người…
 Người cho biết: Người là Bánh Trường Sinh mang lại sự
sống vĩnh cửu Chúa Cha ban cho nhân loại…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
- tạo nên cái đẹp tâm hồn với Mình và Máu Chúa nhận
lãnh mỗi ngày…
-giữ để không đánh mất tâm hồn, vì sẽ chỉ còn là cái xác
vô vị…

Giáo huấn Tin Mừng
 "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ
được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là
thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” ( c. 51)

Thứ bảy ngày 21/4 - Gio 6, 51.60 – 69
Nội dung Tin Mừng
 Những người nghe phản ứng vì cho rằng việc Chúa loan
báo chuyện “ăn Thịt và uống Máu” Người quá chói tai
đối với họ…
 Một số đã quay lưng với Người…
 Các môn đệ khẳng định niềm tin của mình vào Chúa,
nhưng – dĩ nhiên – các ông vẫn mơ hồ về niềm tin này…

Ca dao
Cao cành nở ngọn, mọi bạn mọi đến.
Người có lúc vinh, lúc nhục,
Nước có lúc đục, lúc trong.
Thành ngữ
Đừng hạ thấp giấc mơ chỉ để phù hợp với hoàn cảnh. Hãy
củng cố niềm tin để làm được những thứ tuyệt vời hơn.
Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là khi bạn cứ mãi ù lì
một chỗ từ ngày này qua ngày khác và chẳng có gì thay
đổi.

Giáo huấn Tin Mừng
 "Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng
chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” ( c. 69)
Danh ngôn
Có những chân lý tầm thường và có những chân lý lớn
lao. Đối lập với chân ly tầm thường là hoàn toàn sai lầm.
Đối lập với chân lý lớn lao cũng là chân lý.
Niels Henrik David Bohr (1885-1962) – nhà vật lý
học người Đan Mạch đặt nền cho cấu trúc nguyên tử
và cơ học…

Nếu có thể khiến ai đó mỉm cười, hãy làm ngay ngày hôm
nay. Thế giới này cần nhiều người như bạn.
Sống Lời Chúa trong hôm nay
- Bánh Hằng Sống làm chúng ta hứng khởi và lạc quan…
- Sự cố gắng tìm mọi cách để làm vừa lòng người cạnh
mình…cũng là Tử Nạn để Phục Sinh…

Chân lý…bản thân nó đã là minh chứng. Ngay khi bạn dỡ
đi mạng nhện ngu dốt xung quanh, nó sẽ sáng lòa.
Mahatma Gandhi

Thứ sáu ngày 20/4 – Gio 6, 52 – 59
Nội dung Tin Mừng
 Mâu thuẫn bị đẩy lên cao khi người Do Thái không thể
hiểu được câu nói của Chúa: Và bánh tôi sẽ ban tặng
chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống…
 Những người ngoài Công Giáo hôm nay cũng không thể
hiểu được câu nói này khi nghe nó, nhưng chúng ta thì
hiểu, vì “ăn thịt và uống máu Chúa” mang lại cho chúng
ta sức sống mỗi ngày

Thói quen hay nếp cũ tạo thành bầu bạn; dục vọng hay
quyền lợi tạo thành những kẻ cộng sự; chỉ có riêng đức
hạnh mới tạo thành những tri kỷ.
Khuyết danh
Sống Lời Chúa trong hôm nay
- đừng nản lòng đứng trước những chỉ trích, chê bai
không căn cứ…
- bám víu vào Chúa và hãnh diện về lòng tin của mình…

Giáo huấn Tin Mừng
 "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại
trong người ấy.” ( c. 56)
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THÁNH ANSELM
Ngày 21 tháng 4
Trong những năm này, theo lời yêu cầu của cộng đoàn, Ðức
Anselm bắt đầu công bố các công trình thần học của ngài, có
thể sánh với các văn bản của Thánh Augustine. Công trình
nổi tiếng nhất của ngài là cuốn Cur Deus Homo ("Tại Sao
Thiên Chúa Làm Người").
Khi 60 tuổi, ngài được bổ nhiệm làm Ðức Tổng Giám Mục
của Canterbury vào năm 1093, trái với ý muốn của ngài. Việc
bổ nhiệm ngài, lúc đầu bị vua nước Anh là William Rufus
chống đối nhưng sau đó phải chấp nhận. Rufus cố chấp từ
chối cộng tác với các nỗ lực cải cách Giáo Hội.
Sau cùng Ðức Anselm phải đi lưu đầy cho đến khi Rufus từ
trần năm 1100. Ngài được gọi về nước Anh bởi Henry I, là
em và là người kế vị Rufus. Tuy nhiên, Ðức Anselm lại bất
đồng với Henry về việc nhà vua nhúng tay vào các vấn đề của
hàng giám mục, do đó ngài lại phải đi lưu đầy ba năm ở
Rôma.
Là một thanh niên lãnh đạm với tôn giáo, Thánh Anselm đã
trở nên một trong những nhà lãnh đạo và thần học gia vĩ đại
của Giáo Hội. Ngài có danh xưng "Ông Tổ Phái Kinh Viện"
vì những cố gắng phân tích và làm sáng tỏ các chân lý đức tin
qua sự hỗ trợ của lý lẽ.

Không chỉ lưu tâm đến hàng quý tộc, Ðức Anselm còn để ý
và lo lắng cho người nghèo. Ngài là người đầu tiên trong
Giáo Hội chống đối việc buôn nô lệ. Và ngài đã được Hội
Ðồng Quốc Gia Westminster thông qua đạo luật cấm buôn
bán con người.

Thánh Anselm sinh trong một gia đình quyền quý ở Aoust,
thuộc Piedmont. Ngài được người mẹ đạo đức chăm sóc và
dạy dỗ về giáo lý, và ảnh hưởng tốt đẹp ấy đã kéo dài suốt
cuộc đời ngài.

Ngài từ trần ở Canterbury, Anh Quốc năm 1109, và được
phong thánh năm 1494.
Lời Bàn
Thánh Anselm, cũng như bất cứ môn đệ trung kiên nào khác
của Ðức Kitô, đã phải vác thập giá của mình, nhất là dưới
hình thức chống đối và xung đột với những người đang nắm
quyền chính trị. Mặc dù bản tính là một người hiền hòa và
yêu chuộng hòa bình, Thánh Anselm không nhượng bộ trước
sự đàn áp và mâu thuẫn với các nguyên tắc đang bị đe dọa.

Khi 15 tuổi, Anselm muốn gia nhập một đan viện, nhưng bị
từ chối vì người cha phản đối. Sau thời gian mười hai năm
sống trong sự thờ ơ tôn giáo và theo thói đời, sau cùng ngài
đã trở thành một đan sĩ như lòng mong ước. Ngài gia nhập
đan viện Bec ở Normandy, ba năm sau ngài được bầu làm đan
viện trưởng, và 15 năm sau ngài được bầu làm viện phụ.

Lời Trích
"Trên thiên đàng không ai có sự khao khát nào hơn là thánh ý
Thiên Chúa; và sự khao khát của một người sẽ là sự khao
khát của mọi người; và sự khao khát của mọi người cũng như
mỗi người sẽ là sự khao khát của Thiên Chúa" (Thánh Anselm, Opera Omnis, Thư 112).

Ðược coi là một nhà tư tưởng độc lập và độc đáo, Ðức Anselm được mọi người thán phục vì sự kiên nhẫn, hiền hòa và
tài giảng dạy của ngài. Quả thật, ngài hiểu biết nhiều về thực
chất và sự đam mê của con người đến độ dường như ngài đọc
được tư tưởng và hành động của họ, bởi đó ngài nhìn thấy các
nhân đức cũng như tật xấu của họ và khuyên bảo họ một cách
thích hợp. Dưới sự lãnh đạo của ngài, Ðan Viện Bec trở nên
trường đào tạo các đan sĩ, có ảnh hưởng đến các tư duy triết
học và thần học thời ấy.

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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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.
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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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