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Kiên tâm cầu nguyện không ngừng,
Thân tâm kết hợp, vui mừng phó dâng.
Dụ ngôn Chúa dậy xin vâng,
Chớ đừng chán nản, đỡ nâng phận người.
Một người thẩm phán biếng lười,
Coi thường đạo lý, nhạo cười người ta.
Minh oan chẳng xét nhiều ca,
Thời gian trì hoãn, thật là bất công.
Thương thay bà góa chết chồng,
Nài van kêu cứu, thông đồng ém đi.
Ngày qua tháng lại hoài nghi,
Thành tâm kiên nhẫn, ngại gì thời gian.
Quấy rầy nhức óc quí quan,
Yêu cầu thẩm phán, giải oan sớm chiều.
Bất lương cũng phải biết điều,
Định ngày minh xử, đừng khiêu khích
lòng.
Các con cầu khẩn trông mong,
Thành tâm phó thác, ẩn trong tâm hồn.
Một lòng thờ phượng kính tôn,

THÁNH LỄ:

Chúa thương chúc phúc, ơn khôn đổ tràn.
Bài Phúc âm nói về người đàn bà góa xin
ông thẩm phán minh oan cho khỏi tay kẻ
thù. Qua một thời gian lâu dài, ông không
đáp lời nhưng vì sự nài nỉ quấy rầy của
bà, ông đã giải quyết cho bà. Qua câu
truyện kiên tâm chờ đợi của người đàn bà
góa, Chúa dạy chúng ta bài học kiên trì
trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện là tâm
tình và thưa truyện với Chúa.

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

Muốn có sự liên hệ thông cảm lẫn nhau,
chúng ta cần có những cầu nối. Giữa dòng
điện nối tiếp nhau, chúng ta có cầu giao
và cầu chì. Giữa con người với nhau
chúng ta cũng cần bắc một chiếc cầu, gọi
là cầu thông cảm. Giữa con người với các
thánh nhân, chúng ta có sự liên hệ gọi là
cầu bầu, cầu khẩn hay cầu xin. Giữa
Thiên Chúa và con người có một khoảng
cách xa vời, muốn đến với Chúa, chúng ta
có thể bắc một chiếc cầu bằng những kinh
nguyện, gọi là cầu nguyện.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện qua
Kinh Lạy Cha. Kinh Lạy Cha là mẫu mực
của tất cả các kinh nguyện. Qua đó chúng
ta có thể thân thưa với Chúa. Cầu nguyện
không phải là kể lể hay kinh kệ dài dòng
mà được nhiều ơn. Cốt lõi của sự cầu
nguyện là gặp gỡ thân mật với Chúa.
Chính Chúa Giêsu là mẫu gương của sự
cầu nguyện. Chúa thưa truyện với Chúa
Cha hằng ngày, đặc biệt trong những biến
cố lớn như chọn lựa các Tông đồ, Chúa
cầu nguyện thâu đêm. Thường khi cầu
nguyện chúng ta qùi gối khiêm hạ cầu xin
hoặc ngước nhìn lên Chúa, đó là thái độ
trút bỏ mọi sự để hướng lòng lên cùng
Chúa. Gặp gỡ Chúa phải là sự gặp gỡ thực
sự, thân mật và nội tâm.
Khi cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy lòng ta
lắng xuống và tâm hồn thư thái nhẹ nhàng
vì Chúa chính là nguồn ủi an, là suối an
bình và là nguồn tươi mát cho tâm hồn.
Chúng ta có thể cầu nguyện mọi nơi mọi
lúc. Có một anh hỏi rằng: Khi cầu nguyện
có được hút thuốc không? Tôi trả
lời: Không nên, vì cầu nguyện là chúng ta
tâm sự với Chúa nhưng trái lại, trong khi
anh hút thuốc anh vẫn có thể cầu nguyện.
Chúng ta có thể cầu nguyện khi đi bộ, khi
lái xe, khi chờ đợi, khi làm việc, trong
công xưởng, ngoài đường, tại nhà và tốt
nhất cầu nguyện chung trong nhà thờ.
Chúng ta nhớ thánh Têrêxa Hài Đồng
Giêsu đã cầu nguyện trong mọi viêc làm
hằng ngày, từ những mái chổi quét nhà tới
việc giặt quần áo nhỏ mọn.
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Cầu
nguyện liên lỉ đừng chán nản. Chúa Giêsu
nói rằng: Vậy Thiên Chúa lại không minh
xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng
kêu cứu với Người đêm ngày mà khoan
giãn với họ mãi sao?
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
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
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Vũ Hữu Thự

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 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

ĐỀN TẠ VÀ DÂNG BÔNG KÍNH ĐỨC MẸ
Tháng Mười, Tháng Mân Côi, 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.
Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh Đức Mẹ lúc 5:15 chiều.
Ngay sau cung nghinh Đức Mẹ, Thánh lễ chiều thứ Bảy sẽ được cử hành như thường lệ.
Xin kính mời quý ông bà và anh chị em cùng tham dự.
NHỮNG LỚP HUẤN LUYỆN TRONG GIÁO XỨ CHO NGƯỜI MỚI VÀ CŨ
Các lớp huấn luyện trong nhà thờ như sau:
•
Thứ Bảy, ngày 2 tháng 11
 2 giờ trưa: Các em Giúp Lễ (đã Rước Lễ Lần Đầu)
•
Thứ Bảy, ngày 9 tháng 11
 7:15 tối - Thừa Tác Viên Đọc Sách
 7:45 tối - Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường
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%
• Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
• 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.

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714

QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832-866-0353

Đóng Góp (tính đến 29/9/19)

$79,450

% Đóng Góp

93.4%

Còn Thiếu

$5,550

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

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

487

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $19,511 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng
đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767
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VÉ SỐ CHƯỜNG TRÌNH GÂY QUỸ THẤP SẮNG
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

Các Số Trúng

Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

Lô Độc Đắc: 2019 Lexus NX300
13465

Thánh nhạc: Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang

Lô Hạng Nhất: TV 65 inches
(Bảo Trợ: Direct Furniture - Anh Lãng Nguyễn)
16000

CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang

Lô Hạng Nhì: Apple iPhone XR
13209

Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Lô Hạng Ba: Apple iPad
13202

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long

5 Lô An Ủi: Mỗi Lô $100.00
13174
14303
15000
16113 18875

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
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
Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185
Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time, Cycle C
First Reading: Exodus 17:8-13
Joshua and the Israelites defeat Amalek
with the help of God and his servant,
Moses.
Responsorial Psalm:
Psalm 121:1-2,3-4,5-6,7-8
The Lord is the Guardian of Israel.
Second Reading: 2 Timothy 3:14 - 4:2
Paul exhorts Timothy to continue to
preach the word Timothy received from
his teachers.
Gospel Reading: Luke 18:1-8
Jesus urges his disciples to pray and not
lose heart, for God hears and answers
prayers.
Background on the Gospel Reading
This is the first of two parables that Jesus
tells in Luke 18 about prayer. (The
second will be read at Mass next
Sunday.) This first parable is a lesson in
persistence in prayer. (Next Sunday's
parable will address attitude in prayer.)
While the parable seems to present prayer
as nagging God for what we want, such a
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reading misses the point. God is not like
the judge in the parable, worn down by
requests and coerced to respond. The key
is found in the description of the judge as
corrupt and unjust. Since God can be
neither, we must understand Jesus to be
saying that if even an unjust judge
responds to the persistence of the widow,
how much more so will God listen to our
prayers. God truly wants to hear our
needs and respond generously. It is the
final lament of Jesus that gets to the point
of the parable. The lesson is about the
persistence of the one who prays. God
wants us to be like the persistent widow,
staying in relationship with God,
confident that God hears and answers
prayers. Then Jesus laments, “Will such
faith be found when the Son of Man
comes?” In this lament, Jesus notes how
easy it can be for us to lose heart.
www.loyolapress.com
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XXIX / TN / C
Chúa Nhật ngày 20/10
* Xh 17, 8 – 13 * 2 Tm 3, 14 – 4, 2 * Lc 18, 1 – 8
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Nhưng khi Con Người ngự
đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa
chăng?” ( Lc 18, 8b)
• Xh 17, 8 – 13: Israel – Dân Chúa – đang trong trận chiến
với quân A-ma-lếch…Israel thắng thế khi Môi-sen giơ tay
về phía Thiên Chúa…Israel thua khi Môi-sen – do mỏi mệt
- mà thả tay xuống…Câu chuyện này của Cựu Ước như
một lời nhắn nhủ Dân Chúa : bao lâu Dân còn hăng say,
năng nỗ chạy đến với Thiên Chúa và cầu khẩn Danh
Người, Dân còn được Thiên Chúa ở với, ở cùng…Khi họ
mỏi mệt, lơ là cũng là lúc Thiên Chúa vắng mặt…
• Lc 18, 1 – 8: Giáo huấn này được Chúa Giê-su nhắc lại và
nhấn mạnh với câu chuyện dụ ngôn giữa một bà góa khẩn
nài và ông quan án vô đạo, nhưng – do sự miệt mài của bà
góa – đành phải nhường bước…Kết thúc giáo huấn Tin
Mừng của Người, Đức Giê-su có một câu hỏi dành cho
mỗi chúng ta : “Nhưng khi Con Người đến, liệu Người còn
thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”…Một câu hỏi –
trong hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương hôm nay – là một
vấn nạn then chốt và vô cùng đòi hỏi đối với những người
tin Chúa…Người tha thiết mong rằng: khi Người trở lại
trong vinh quang, Người vẫn muốn nhìn thấy “ lòng tin”
không những còn mà còn cách mãnh liệt trên mặt đất
này…
• 2 Tm 3, 14 – 4,2: Thánh Phao-lô – qua lời nhắn nhủ dành
cho Ti-mô-tê trong lá thư thứ 2 gửi cho ông – giúp chúng
ta một cách để kiên vững lòng tin của mình : đấy là siêng
năng đọc và suy gẫm Sách Thánh – nguồn linh hứng giúp
chúng ta nên công chính – nghĩa là sống tốt những gì
Chúa dạy…Thánh nhân cũng xin môn sinh của ngài – và
chúng ta hôm nay – lên tiếng công bố sứ điệp Tin Mừng
trong thời thuận tiện cũng như không thuận tiện…Với xã
hội Việt Nam hôm nay, sống và làm chứng về Tin Mừng
quả thực là không thuận tiện, nhưng – với lòng yêu mến
Chúa và vì sự sống còn của anh chị em mình – chúng ta
kiên trì…Hôm nay cũng là Ngày Vàng nhắc chúng ta suy
nghĩ về việc Truyền Giáo – Khánh Nhật Truyền Giáo – để
chúng ta cầu nguyện cho công cuộc Truyền Giáo của Giáo
Hội, của Giáo Phận, của Giáo Xứ và của chính bản thân
mỗi người tin…Nhất là tháng mười năm nay, Đức Thánh
Cha Phan-xi-cô chọn làm tháng truyền giáo ngoại thường
để gợi suy tư, cầu nguyện và sống…
Giáo huấn Tin Mừng
• “Nhưng khi Con Ngườii ngự đến, liệu Người còn thấy
lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8b)

Danh ngôn
Khi một người được đổ đầy bằng Lời Chúa, bạn không thể bắt
người ấy giữ im lặng được. Nếu một người nắm được Lời
Chúa , người ấy phải nói ra hoặc chết !
Dwight L. Moody (1837-1899)
nhà truyền giáo nổi tiếng tk XIX…
Nếu một người có đức tin, họ không thể bị ngăn trở. Người đó
phản lại và thoát ra khỏi chính bản thân mình. Họ xưng nhận
và dạy dỗ Phúc Âm tới người ta với cái giá là chính mạng sống
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

mình.

Martin Luther

Giáo huấn mà không được ân sủng đi kèm theo vẫn có thể đi
vào đôi tai nhưng chẳng bao giờ đến được cõi lòng. Khi ơn
Chúa tác động đến nơi sâu thẳm nhất của tâm trí chúng ta và
giúp nó hiểu biết, thì khi ấy Lời Người – Lời đã được đôi tai
tiếp nhận - mới có thể lắng sâu vào cõi lòng.
Thánh Isodore Seville (560 – 636)
Giáo Phụ, sử gia nổi tiếng…
Thứ hai ngày 21 / 10 - * Rm 4, 20 – 25 * Lc 12, 13 – 21

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “ Thu tích cho mình” và “Làm
giàu trước mặt Thiên Chúa” (Lc12, 21)
• Rm 4, 20 – 25: Cũng như tổ phụ Áp-ra-ham và cùng với tổ
phụ Áp-ra-ham, chúng ta được kể là công chính, bởi vì
chúng ta tin vào Thiên Chúa – Đấng quyền năng và là
Đấng đã làm cho Đức Ki-tô sống lại cũng như làm cho
chúng ta tin và được nên công chính…
• Lc 12, 13 – 21: Nhân sự việc một người trong đám nghe
Người giảng lên tiếng xin Người can thiệp chuyện chia
chác tài sản trong gia đình, Đức Giê-su giáo huấn chúng
ta về một lối sống hay nói cách khác là một cách sử dụng
tiền bạc vật chất : đấy là đừng chỉ lo thu tích cho mình mà
phải lo chuyện “làm giàu” trước mặt Thiên Chúa…Thế
nào là làm giàu trước mặt Thiên Chúa ? Là – với những gì
Chúa ban cho chúng ta hôm nay – chúng ta dùng để “làm
giàu” bằng những việc từ thiện, trao gửi và giúp đỡ tất cả
những ai cần và thiếu thốn hơn mình…Hiện trạng của xã
hội đang sống dẫy đầy những bất công…Chúa muốn mỗi
người tin cố gắng trở nên nguồn ủi an cho anh chị em
mình cả về mặt tinh thần lẫn vật chất…Đừng chỉ lo “thu
tích cho mình”, nhưng biết “làm giàu trước mặt Thiên
Chúa” bằng những chia sẻ về mọi mặt, miễn là anh chị em
chúng ta được trân trọng và sống không đến nỗi quá kém
cỏi…

Giáo huấn Lời Chúa
• “Đừng thu tích cho mình” và “Hãy làm giàu trước mặt
Thiên Chúa” (Lc 12, 21)
Danh ngôn
Có tiền thì thật là tuyệt, vì tiền có thể mua được nhiều thứ bạn
thích. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng phải kiểm tra lại xem bạn
đã bị mất đi thứ gì mà tiền không thể mua được hay chưa.
George Lorimer
Tiền bạc cũng giống như tình yêu, nó sẽ giết chết từ từ và đau
đớn những người cứ giữ nó khư khư bên mình và ngược lại, sẽ
sẽ làm cho những ai biết sử dụng một cách khôn ngoan được
hạnh phúc.
Kahilil Gibran
Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể
nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền.
Benjamin Franklin

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

Thứ ba ngày 22 / 10
* Rm 5, 12.15b.17 – 19.20b – 21 * Lc 12, 35 – 38

nghĩa là – như trong đoạn thư mục vụ trên đây của thánh
Phao-lô – chúng ta tận tâm tận lực để làm cho mình nên
công chính trong tinh thần phục vụ Thiên Chúa…

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào
bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (Lc 12, 37)
• Rm 5, 12.15b.17 – 19.20b – 21: Một đoạn thư mục vụ đặc
biệt thánh Phao-lô gửi giáo đoàn Roma đưa ra một so
sánh giữa Adam của thời hồng hoang và Adam mới là Đức
Giê-su Ki-tô – Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến với con
người để giải cứu…Hai hình ảnh “Adam cũ” và Adam
mới” song đôi, nhưng một bên – Adam cũ – đưa loài
người vào sa phạm và chết chóc, trong khi bên kia – Adam
mới – đưa loài người vào phục hồi và sự sống…Nơi
“Adam cũ” là cộng đồng nhân loại yếu đuối và sa phạm…
Nơi “Adam mới” là một cộng đồng những người công
chính, mạnh mẽ và tràn đầy niềm tin…
• Lc 12, 35 – 38: Chúa Giê-su giáo huấn những người tin –
hậu duệ của “Adam mới” – về tinh thần tỉnh thức đứng
trước những cám dỗ hôm nay và sự xuất hiện không báo
trước của Thiên Chúa…Sự tỉnh thức và tinh thần sẵn sàng
trong đức tin và sự công chính sẽ mang lại cho con cái
trung thành của Thiên Chúa một sự chăm sóc khác
thường : đấy là Thiên Chúa sẽ mời họ vào bàn tiệc Nước
Trời…và – dù là Thiên Chúa – Người cũng sẽ phục vụ cho
từng con người đã có nỗ lực và ý chí trong đời sống Đạo
của mình…

Giáo huấn Lời Chúa
• “Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì
Con Người sẽ đến” (Lc 12,40b)
Danh ngôn
Bốn bước dẫn tới thành tựu :
Lên kế hoạch có mục đích,
Chuẩn bị chuyên tâm,
Tiến hành tích cực,
Theo đuổi bền bỉ.
William Arthur Ward
Tôi không vô tư lự nhưng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả và vì
vậy, tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi bất cứ điều gì tương lai sắp
đặt.
Wolfgang Amadeus Mozart
Con người phải sẵn sàng cho mọi sự kiện trong đời, bởi không
có gì là bền vững.
Menander
Thứ năm ngày 24 / 10 - * Rm 6, 19 – 23 * Lc 12, 49 – 53
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “ Thầy đã đến ném lửa vào mặt
đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên!” (Lc
12 , 49)
• Rm 6, 19 – 23: Sợ rằng nói xa nói gần, người tín hữu
Roma nại vào cớ khó hiểu để không sống…nên thánh
Phao-lô nói thẳng: tứ chi – hay là toàn thân con người
anh em – đã bị anh em sử dụng để phạm tội, thì nay –
được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi – anh em hãy dùng
toàn thân mình để phục vụ Thiên Chúa…Nghĩa là anh em
hãy thuộc về Thiên Chúa từ đầu cho đến chân và từ trong
ra ngoài…để là người công chính toàn diện…
• Lc 12, 49 – 53: Đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su có
hai kiểu nói mạnh: - Người ném lửa và mặt đất và mong
ước lửa ấy bùng lên; - Người đem chia rẽ vào thế gian…
Chúng ta phải hiểu sao về hai kiểu nói này của Chúa và
nhận được giáo huấn nào từ hai kiểu nói này ? Lửa mà
Chúa Giê-su nói đến chính là Tình Yêu và Lòng Nhiệt
Huyết…Yêu Chúa và yêu nhau…thì chúng ta sẽ nhiệt tình
hết mình để trở thành con người loan truyền và lan rộng
tình yêu ấy nhằm mang lại sự sưởi ấm cho nhau trong tình
yêu vĩnh cửu của Chúa…Tuy nhiên sẽ có những người tính
toán lợi/hại về mặt vật chất trong Tình Yêu ấy…nên dễ
dàng xoay lưng lại với giáo huấn của Tin Mừng…và thế là
có chia rẽ…Tình trạng này không ít và xảy ra ngay trong
gia đình của những người tin Chúa…Chúa muốn chúng ta
đặt vấn đề và cùng giúp nhau chấn chỉnh…

Giáo huấn Lời Chúa
• “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến từng người
mà phục vụ” (Lc 12, 37)
Danh ngôn
Chúa yêu mỗi người chúng ta như thể chỉ có mình chúng ta
vậy.
Thánh Augustinô
Người tin Chúa không nghĩ rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta
vì chúng ta tốt đẹp, nhưng Người sẽ làm chúng ta nên tốt đẹp
vì Người yêu chúng ta.
Clive Staples Lewis (1898-1963) – tiều thuyết gia, thi sĩ,
nhà phê bình văn học và thần học gia giáo dân người
Anh…
Thế giới này có lẽ đã được hòa bình nếu như những nhà chính
trị biết đi theo đường lối các Phúc Âm.
Thánh Birgitta Thụy Điển ( 1303 – 1373)
Thứ tư ngày 23 / 10 - * Rm 6, 12 – 18 * Lc 12, 39 – 48
Nội dung Lời Chúa – Chủ để: “Hãy sẵn sàng, vì chính giờ
phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12, 40b)
• Rm 6, 12 – 18: Thánh Phao-lô – trong đoạn thư mục vụ
gửi giáo đoàn Roma hôm nay – nhắc nhở chúng ta nhớ
rằng : Qua cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su, chúng
ta cũng từ cái chết trong tình trạng tội lỗi được sống lại
trong sự sống của Thiên Chúa, do đó, chúng ta hãy sử
dụng mọi chi thể chúng ta có để phục vụ Thiên Chúa và
rời xa dục vọng…
• Lc 12, 39 – 48: Tin Mừng Luca đưa đến cho chúng ta
những giáo huấn của Chúa nhằm giúp chúng ta lưu tâm
đến thời của Chúa đến với mỗi người chúng ta…và luôn
trong tư thế sẵn sàng cho thời buổi ấy…Sẵn sàng cũng có
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Giáo huấn Lời Chúa
• “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước
mong phải chi lửa ấy bùng lên!” (Lc 12, 49)
Danh ngôn
Trong sâu thẳm mùa đông, cuối cùng tôi cũng hiểu được trong
tôi có mùa hè bất diệt.
Albert Camus
5
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Khi lửa cháy trong linh hồn con người, không điều gì là không
thể.
La Fontaine

dạy bạn. Nghe tiếng chim kêu rồi xả bỏ. Hiểu rõ Thiên Nhiên,
bạn sẽ hiểu rõ giáo pháp. Hiểu rõ giáo pháp, bạn sẽ hiểu rõ
Thiên Nhiên.
Ajahn Chah

Ngày hôm nay là cuộc đời – cuộc đời duy nhất mà bạn chắc
chắn. Hãy tận dụng hết ngày hôm nay. Hứng thú với cái gì đó.
Tỉnh ngủ. Có sở thích. Để luồng gió nhiệt huyết thổi qua mình.
Sống ngày hôm nay với lòng can đảm.
Dale Carnegie

Cỏ dại cũng là hoa, khi bạn hiểu chúng.
A.A.Milne
Thứ bảy ngày 26/10 - * Rm 8, 1 – 11 * Lc 13, 1 – 9

Thứ sáu ngày 25 / 10 - * Rm 7, 18 – 25 * Lc 12, 54 – 59

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “May ra sang năm nó có
trái” (Lc 13, 9a)
• Rm 8, 1 – 11: Phụng Vụ cho chúng ta nghe đoạn thư mục
vụ khá dài và quan trọng trong giáo huấn của thánh Phao
-lô mà tất cả là để khai triển ý chính này: Hướng đi của
tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự
sống và bình an…Vậy đâu là hướng đi của tính xác thịt ?
Đấy là dục vọng và sự say mê dục vọng…Còn đâu là
hướng đi của Thần Khí? Đấy là sự dồi dào của ơn sống
lại trong Đức Giê-su Ki-tô và sự bình an tâm hồn mà ai ai
trong chúng ta cũng mong có được, nhất là trong thời buổi
nhiễu nhương này…
• Lc 13, 1 - 9: Khi nghe người ta xầm xì về chuyện nhóm
người này bị giết hay tai nạn xảy ra cho nhóm người kia…
được kể lại với chút đỉnh suy nghĩ lệch lạc là họ chịu khốn
còn ta thì không, Đức Giê-su đã điều chỉnh ý nghĩ của
đám đông và cho họ hiểu rằng : Vào ngày sau hết thì mới
rõ phải/trái, tốt/xấu…và đương nhiên những gì là phải, là
tốt…sẽ được ân thưởng…và…Đức Giê-su còn nêu ngay
lên câu chuyện của cây vả để nói với chúng ta rằng: Bao
lâu còn chút thời gian trên mặt đất này, Người hy vọng
chúng ta đón nhận sự chăm sóc của Giáo Hội nhân danh
Người…để mỗi chúng ta biết hướng đời mình trong
“hướng đi của Thần Khí” mà thánh Phao-lô nói đến…
Chúng ta sẽ có “sự sống và bình an”…

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “ Cảnh sắc đất trời, thì các
người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không
biết nhận xét ?“ (Lc 12, 56)
• Rm 7, 18 – 25: Thánh Phao-lô – qua đoạn thư mục vụ gửi
giáo đoàn Roma hôm nay – đưa ra một thực tế: đấy là tình
trạng loạn lạc nội tại nơi mỗi con người chúng ta – ý chí
muốn điều tốt, điều lành nhưng chi thể (hay xác thịt) lại
chạy theo thúc đẩy của bản năng, dục vọng…Chính tình
trạng có thật và thường xuyên này nơi mỗi con người
khiến chúng ta – trong mỗi ngày sống – phải luôn tỉnh
thức để làm cho chi thể ( hay xác thịt) chúng ta biết nghe
theo lý trí được Thánh Thần hướng dẫn để sống xứng
đáng là con cái Thiên Chúa và phẩm giá con người…
• Lc 12, 54 – 59: Con người – qua những trải nghiệm và
quan tâm – chúng ta nhận ra được những dấu chỉ trong
thiên nhiên báo trước chuyện trời mưa, trời nắng hay
giông tố bão bùng…Dĩ nhiên với sự tàn phá khùng khiếp
của chính con người, những dấu chỉ này có phần nào mất
đi tính chính xác của nó, nhưng dù sao khi chúng xuất
hiện, chúng ta vẫn có thể phỏng đoán…Điều Chúa muốn
hỏi chúng ta là tại sao chúng ta nhận ra được những dấu
chỉ trong thiên nhiên vốn dĩ là những kỳ công trong tạo
dựng của Thiên Chúa…mà thời đại này – tức là thời đại
Đấng Cứu Thế xuất hiện, thời đại của Ân Sủng Thiên
Chúa – thì chúng ta lại không nhận ra để mà sống cho có
ý nghĩa những ngày, những tháng trong thời đại này?
Chúa còn đi xa hơn nữa khi hỏi chúng ta: Tại sao các
ngươi không tự mình xét xem điều gì là phải ? “Chữ “tự
mình” ở đây để nói với chúng ta rằng: Ơn Chúa có đó,
công trình cứu chuộc Chúa thực hiện đã hoàn tất, quê
hương trên trời Đức Giê-su đã được cất lên để chúng ta
tận mắt chứng kiến, lúc này là chuyện chúng ta “tự mình”
để mà chọn lựa: hoặc hoạt động trong Chúa, hoặc chạy
theo thế gian và ma quỷ…Dĩ nhiên – như thánh Phao-lô
nói trong bài đọc I trích thứ gửi giáo đoàn Roma: Muốn
sự thiện thì tôi có muốn, nhưng làm thì không…Lý do vì
tôi yếu đuối!!!

Giáo huấn Lời Chúa
• “May ra sang năm nó có trái” (Lc 13, 9a)
Danh ngôn
Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng
khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng
tầm thường nhưng có ý chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều
người với tài năng vượt trội hơn hẳn.
Sophia Loren
Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình
thành người khác là thành tựu lớn nhất.
Ralph Waldo Emerson

Giáo huấn Lời Chúa
• “Cảnh sắc đất trời, thì các ngươi biết nhận xét, còn thời
đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12, 56)

Chúa giúp người biết tự giúp mình.
Benjamin Franklin
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Danh ngôn
Con đường của Tự Nhiên là nghệ thuật của Chúa Trời.
Edward Young
Rừng là nơi bình an phải không? Vậy tội tình chi nắm chặt
trong tay những gì làm bạn rối rắm. Hãy để cho Thiên Nhiên
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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

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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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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