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CHÚA BA NGÔI
Kinh Thánh đã nói gì về Chúa Ba Ngôi. Có lẽ câu văn nổi tiếng nhất bàn về Chúa Ba
Ngôi được tìm thấy trong Phúc Âm thánh Matthêu, khi Chúa Giêsu truyền dạy các
môn đệ: Các con hãy đi giảng dạy muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con
và Thánh Thần.
Tuy nhiên hình ảnh đặc trưng nhất về Chúa Ba Ngôi là hình ảnh khi Chúa Giêsu chịu
phép rửa. Lúc đó, Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, rồi từ
trời có tiếng nói: Này là con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Tiếng nói, chim bồ câu
và Chúa Giêsu, ba hình ảnh này tạo nên một chân dung sống động về Chúa Ba Ngôi.
Thánh Phaolô cũng bàn về Chúa Ba Ngôi khi viết: Ân sủng của Đức Kitô, tình yêu của
Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Còn thánh Luca trong sách Tông đồ Công vụ, cũng như trong Phúc Âm, đã nhìn nhận
lịch sử cứu độ mang chiều kích của Chúa Ba Ngôi. Thời Cựu Ước là thời của Chúa
Cha. Thời rao giảng Phúc Âm là thời của Chúa Con và thời hiện nay là thời của Chúa
Thánh Thần. Kinh Tín Kính chúng ta đọc trong thánh lễ cũng đã tuyên xưng: Chúa
Cha là Đấng sáng tạo. Chúa Con là Đấng cứu độ và Chúa Thánh Thần là Đấng thánh
hoá, trao ban nguồn sống.
Tuy nhiên chúng ta đừng bao giờ quên rằng: Chúa Cha ở đâu, thì Chúa Con và Chúa
Thánh Thần cũng ở đó. Ba Ngôi luôn luôn là mầu nhiệm thâm sâu, vừa đơn nhất lại
vừa đa dạng.
Tuy nhiên có cách nào giúp chúng ta sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời
chúng ta hay không. Tôi xin giới thiệu một phương pháp vừa đơn giản lại vừa hữu ích
đó là trong giờ cầu nguyện ban tối trước khi đi ngủ chúng ta hãy dành ba phút để hồi
tâm.
Phút thứ nhất, chúng ta hãy rút ra những việc tốt trong ngày, chẳng hạn như giữ được
sự bình tĩnh khi bị vu khống. Và chúng ta hãy thưa lên cùng Chúa Cha và cảm tạ Ngài
về những điều tốt đẹp ấy.
Phút thứ hai, chúng ta hãy rút ra những việc làm sai trái, chẳng hạn như đã dửng dưng,
không giúp đỡ cho một người khổ đau. Và chúng ta hãy thưa lên cùng Chúa Con, để
xin Ngài tha thứ.
Phút thứ ba, hãy nhìn đến một ngày sắp tới với những khó khăn phải đương đầu và
chúng ta hãy thưa lên cùng Chúa Thánh Thần, cầu xin Ngài ơn khôn ngoan và lòng can
đảm để xử lý cho thích đáng. Và như vậy, cuộc đời chúng ta là một sự gắn bó mật thiết
với Chúa Ba Ngôi trong mọi cảnh huống gặp phải.
www.tonggiaophanhanoi.org

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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NGÂN KHÁNH THỤ PHONG LINH MỤC
CHA GIOAN VIANNÊY NGUYỄN NGỌC THỤ
NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2018

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
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em,
"Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền
hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con"
Với muôn vàn ân sủng, xin tạ ơn Chúa dịp kỷ niệm 25 năm thụ phong Linh Mục.
Trong tâm tình cảm mến tri ân, chân thành ghi ơn quý ông bà và anh chị em đã cùng hiệp
dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và tham dự Tiệc Mừng Ngân Khánh Linh Mục.
Rất cảm động trước sự ưu ái của quý vị dành cho tôi. Xin tạ ơn Chúa vì 60 năm cuộc
đời được tràn ngập muôn vàn hồng ân. Quý vị là một trong những hồng ân của Chúa
dành cho tôi qua từng ngày sống. Chân thành cảm tạ và xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi
luôn sống trung thành, chu toàn Sứ vụ trong Thiên Chức Linh Mục.
Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, qua Lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria ban
tràn muôn ơn xuống trên quý ông bà và anh chị em.
Chân thành cảm tạ,
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
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
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PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184
Thánh nhạc, Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang
CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6pmThứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

"Linh Hồn tôi ngợi khen Chúa..." Luca 1:46

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
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN VIII/TN/B
Thứ hai ngày 28/5 - Mc 10, 17 - 27

Thứ ba ngày 29/5 – Mc 10, 28 – 31

Nội dung Tin Mừng
 Một người xin Chúa Giê-su chỉ cho con đường để có thể có
sự sống đời đời…
 Chúa Giê-su nhắc lại cho anh ta mười điều răn của Thiên
Chúa…và anh ta hãnh diện cho Chúa – và mọi người có mặt
– biết rằng: đấy là những điều anh ta đã sống ngay từ thủa
nhỏ…
 Chúa mời gọi anh dấn thêm một bước nữa – bước quyết
định: bán những gì mình có lấy tiền chia sẻ cho người
nghèo…và đến đi theo Người…
 Chúa Giê-su dạy các môn đệ - và tất cả những ai có mặt –
bài học về sự khó khăn trong việc từ bỏ của cải…Người
dùng một hình ảnh cực diễn tả: hình ảnh con lạc đà chui qua
lỗ kim…còn dễ hơn chuyện người giàu có vào Nước Trời…
 Tuy nhiên, điều khó khăn ấy vẫn là chuyện dễ như trở bàn
tay khi con người chọn việc “theo Chúa” làm mục đích…
 Điều đó đã được chứng minh qua cuộc sống của những
chứng nhân – những vị thánh có tên có tuổi và vô vàn vô số
những vị thánh âm thầm sống Tin Mừng của Chúa…

Nội dung Tin Mừng
 Ông Phê-rô trao đổi với Chúa về việc các môn đệ đã chấp
nhận “bỏ mọi sự” mà đi theo Chúa…
 Chúa cho các môn đệ - và những ai sống đời Tông Đồ ở mọi
thời đại – nhìn thấy được ba điều hứa hẹn dành cho họ: nhận được gấp trăm về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay
ruộng đất; - bị ngược đãi; - được sự sống vĩnh cửu ở đời
sau…
 Điều này thấy rõ nơi cuộc sống của những người dâng hiến
đời mình phụng sự Chúa và anh em: mọi nơi chốn được sai
đến để phục vụ đều là gia đình, nơi có cha mẹ,anh em, chị
em; rất nhiều đất đai để xây dựng Nhà Chúa; và thường
xuyên bị theo dõi, bắt bớ…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai
bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, vì Thầy
và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận
được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp
trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời
sau.” ( cc. 29&30)

Giáo huấn Tin Mừng
 “Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài
người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì
không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể
được.” ( c. 27)

Ca dao
Ai ơi đã quyết thi hành:
Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.
Có vất vả mới thanh nhàn…
Không dưng ai dễ cầm tàn che cho.

Gương sống: thánh Phao-lô Hạnh, giáo dân, Tử Đạo
(mừng ngày 27/5)
Cậu Hạnh sinh năm 1827, tại làng Tân Triều, tỉnh Biên Hòa…
Khi lớn lên, vì muốn tìm kế lập nghiệp, đồng thời giúp đỡ thêm
cho gia đình nên anh đã cùng với hai anh trai lưu lạc đến Chợ
Quán, Sài gòn để buôn bán…Trong thời gian ở đây, anh quen
biết nhiều người, tốt có và xấu cũng nhiều…nhằm tạo nên
những tương quan trong công việc buôn bán…Từ đó, có thể nói
không việc gì anh Hạnh không làm: mánh mung, xảo trá, lường
gạt, gian lận, cướp bóc…Có thời gian hình như anh đã từng
đứng đầu một đảng cướp…Mọi người thấy sợ anh…
Thế nhưng một dịp kia đã làm anh tỉnh thức: một nhóm côn đồ
đang cướp bóc, hành hạ một thiếu phụ…Anh nhảy vào can ngăn
và buộc chúng phải hoàn trả lại tất cả cho người thiếu phụ…
Chúng bực bội, và – biết anh là vốn người Công Giáo – chúng
tố giác anh với quan, cáo buộc anh tội Việt gian, thông đồng với
Pháp…Năm ấy là năm 1859, quân Pháp tiến vào cửa biển Cần
Giờ, bắn phá thành Gia Định…Vua Tự Đức ra chiếu chỉ bắt
Đạo gay gắt…
Anh Hạnh bị giải về Bà Quẹo và bị tra tấn dã man…Người ta
kéo căng thân thể anh ra, đánh đập, dùng kềm kẹp, dùng thanh
sắt nung đỏ buộc anh phải khai những người có Đạo và bước
qua Thánh Giá…Anh một mực kiên trì tuyên xưng Đức Tin của
mình…
Thấy không thể lay chuyển được anh, các quan đệ đơn xin kết
án trảm quyết…và ngày 28 tháng 5 năm 1859, anh bị đưa ra
pháp trường Chí Hòa…

Hãy lo bền chí câu cua,
Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai!
Danh ngôn
Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà
chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt
được thành công.
Elbert Hubbard
Tuổi tác ghi nếp nhăn trên cơ thể. Bò cuộc ghi nếp nhăn lên tâm
hồn!
Douglas MacArthur
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 không bò cuộc – nhất là trong đời sống đức tin…
 biết kiên tâm chọn lựa những gì đẹp lòng Chúa…và có tâm
hồn hướng thượng…
Thứ tư ngày 30/5 – Mc 10, 32 – 45
Nội dung Tin Mừng
 Trong hành trình lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su loan báo
cho Nhóm Mười Hai về cuộc Thương Khó và Tử Nạn để cứu
chuộc đang chờ Người ở phía trước…
 Anh em Gia-cô-bê và Gio-an trình thưa với Chúa Giê-su
ước mơ được “có ghế” trong triều đại của Giê-su – một ước
mơ thầm kín nhưng mãnh liệt của những người được gọi
theo Người và chưa rõ về nhiệm cục cứu độ của Thiên
Chúa…
 Chúa Giê-su điều chỉnh giấc mơ của họ bằng việc nêu lên
“chén” Người vâng lời Chúa Cha để đón nhận…Dù mơ hồ
về “chén” Người nói đến, hai ông vẫn liều lĩnh gật đầu…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 biết bằng lòng với cuộc sống “vừa đủ và ít nhu cầu”…
 mưu sinh hằng ngày nhưng không quá nặng lòng chuyện tiền
bạc…
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Giáo huấn Tin Mừng
 “Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con
trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng.” ( c. 44)

Người cho các ông biết các ông sẽ “uống chén”, nhưng việc
ai làm gì, ngồi ở đâu là việc của Chúa Cha…
 Những người còn lại trong Nhóm – một cách rất con người
– cảm thấy bực bội về hai ông…
 Người giáo huấn các ông bài học Tin Mừng những người
làm lớn phải có: ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm
người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em, thì phải
làm đầy tớ mọi người…
 Ước mơ có danh, có phận – từ khi Giáo Hội hình thành cho
đến hôm nay – không thời nào mà không có…

Ca dao
Anh em chín họ, mười đời
Hai đằng cùng có, chẳng rời nhau ra
Anh em cốt nhục đồng bào
Kẻ sau, người trước phải hào cho vui
Lọ là ăn thịt ăn xôi
Quý hồ ở nết, tới lui bằng lòng

Giáo huấn Tin Mừng
 “Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những
người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị
dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.
Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm
lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em; ai
muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ mọi
người.” (cc.42 , 43 & 44)

Danh ngôn
Khi chị em ta vai kề vai, ai có thể chống lại chúng ta?
Pam Brown – nhà thơ nữ người Úc
Hãy cùng gia đình vui tươi trong miền đất cuộc sống đẹp đẽ
này!
Albert Einstein
Tôi có nơi ẩn náu tuyệt vời, đó là gia đình. Tôi có mối quan hệ
tuyệt vời với anh chị em tôi; điều này khiến tôi cảm thấy mình
luôn biết mình thuộc về nơi đâu.
Jose Carreras –
giọng “tenor” nổi tiếng người Tây Ban Nha

Ca dao
Tham thì thâm,
Phật đã bảo thầm rằng chớ có tham…
Tham thanh chuộc lạ tham thanh,
Chê đây quán nát, lều tranh không ngồi!

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 luôn nhận ra rằng: mọi tương quan và gặp gỡ đều là những
dịp thuận lợi để mang Chúa đến cho nhau…
 khéo léo giúp những người gần gũi mình nhất sống đức tin
Công Giáo cách gương mẫu…

Cây cao thì gió càng lay…
Càng cao danh vọng, càng dầy gian nan…
Danh ngôn
Cốt lõi của tham vọng chỉ là cái bóng của giấc mơ!
William Shakespeare

Thứ sáu ngày 1/6
Thánh Gius-ti-nô, tử đạo – Mc 11, 11 – 26

Trái tim thật nhỏ, nhưng lại khao khát những điều to lớn. Nó
chẳng đủ để làm bữa tối cho một chú diều hâu, thế nhưng toàn
bộ thế giới đều không đủ đối với nó!
Francis Quarles

Nội dung Tin Mừng
 Qua sự việc Chúa Giê-su “chúc dữ” cho cây vả không sinh
trái, Chúa dạy chúng ta bài học của sự nỗ lực để luôn có
những hành động tốt cho đời và cho con người…
 Chúa lấy uy quyền của mình để dọn dẹp nơi thờ phượng
Chúa Cha cho xứng đáng: Người nhắc nhở chúng ta luôn
giữ gìn Nhà Thờ cho sạch sẽ, nghiêm túc và giữ gìn lòng
mình đủ trang trọng để Chúa ngự…
 Chúa dạy chúng ta có đức tin…và sẽ làm được nhiều việc
khi sống đức tin của mình…
 Chúa dạy chúng ta biết tha thứ và bỏ qua cho lẫn nhau khi
chúng ta đến trước tôn nhan Chúa…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 “danh phận”…là điều ai cũng thích…nên cần tự chế và đừng
quá lộ liễu…
 cố gắng để nhận ra rằng:danh phận theo ý Chúa muốn là
phục vụ anh chị em quanh mình…
Thứ năm ngày 31/5
Lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth – Lc 1, 39 – 56
Nội dung Tin Mừng
 Sau khi đón nhận lời truyền tin của sứ thần Ga-bri-el và
được biết việc bà E-li-za-beth mang thai thánh Gio-an Tiền
Hô, Đức Maria đã lên đường đến thăm và giúp đỡ bà chị họ
cao tuổi đang trong thời kỳ thai nghén…
 Được soi sáng cách nào đó, bà E-li-za-beth nhận ra và ca
tụng đức tin của Đức Maria đứng trước việc sứ thần truyền
tin cho Đức Mẹ…
 Đức Maria lên tiếng ngợi ca ân sủng của Thiên Chúa dành
cho mình…
 Qua những gì rất “con người - sự thăm viếng và giúp đỡ
nhau”, Thiên Chúa thực hiện điều Người muốn – đấy là
thánh hóa con người và sứ mệnh dọn đường của Gio-an
Tiền Hô…

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Giáo huấn Tin Mừng
 “Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu
xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như
ý.” ( c. 24)
Gương sống: Thánh Gius-ti-nô
Sinh tại Napluc, xứ Samari trong một gia đình ngoại giáo…
Lớn lên, ngài tha thiết việc kiếm tìm Đấng Tối Cao để tôn
thờ…
Trong cuốn “Đối thoại với Try-phông”, ngài kể lại cuộc tìm
kiếm này: Ở Ê-phê-sô, ngài gặp một cụ già và được hướng dẫn
để đọc và hiểu Kinh Thánh cũng như cầu nguyện mỗi ngày…
Vậy là ngài nhận biết Thiên Chúa…
Từ đó, ngài rao giảng và trước tác để giúp mọi người nhận biết
và tôn thờ Thiên Chúa…
Thời hoàng đế Au-ren bắt Đạo, thánh nhân và một số bạn hữu
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bị giam cầm, tra khảo và buộc phải bỏ Đạo…Gius-ti-nô và anh
em của mình kiên cường giữ vững và tuyên xưng đức tin Công
Giáo của mình…
Ngài bị đem đi đánh đòn và chặt đầu ngày 1 tháng 6 năm 166
tại Roma…

khác về đức tin của mình…Khi người ta cố chấp và ác ý thì
nên có sự im lặng …

Giáo huấn Tin Mừng
 “Đức Giê-su liền bảo họ: “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói
cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều
ấy.” (c.33b)

Thánh Giu-se Túc, giáo dân, tử đạo
Giu-se Túc sinh năm 1843 tại họ Đạo Hoàng Xá, xứ Ngọc
Đồng, tỉnh Hưng Yên…Cha mẹ là nông dân nhưng ngoan đạo
và cậu Túc lớn lên trong bầu khí gia đình sốt sắng ấy…
Ngày 5 tháng 8 năm 1861, vua Tự Đức ra chiếu chỉ Phân Sáp,
giải tán hết các làng Công Giáo…Cũng như bao nhiêu gia đình
trung thành với Chúa, gia đình cậu Túc phải rày đây mai đó để
có thể sống đức tin, trung thành với Chúa…
Đầu năm 1862, khi được 19 tuổi, cậu Túc bị bắt…và bị giam
cầm, tra tấn…Thân nhân thấy cậu còn quá trẻ, muốn lo lót cho
quan để cứu cậu, nhưng cậu từ chối…
Cậu kiên trì giữ vững đức tin, quyết không quá khóa…dù các
quan thương và ra sức dụ dỗ cậu…
Cuối cùng, các quan kết án trảm quyết và ngày 1 tháng 6 năm
1862, cậu bị giải ra pháp trường…

Gương sống: thánh Đaminh Ninh, giáo dân, tử đạo
Đaminh Ninh sinh năm 1841 tại làng Trung Linh, tỉnh Nam
Định – một làng toàn tòng…
Theo nghề của cha mẹ, cậu Ninh chăm chỉ lo ruộng đất, cày sâu
cuốc bẫm…Với ý chí muốn vươn cao hơn…nên cậu Ninh còn
cố gắng học thêm chữ Nôm…Cậu là một thanh niên đạo đức
được mọi người thương mến…
Một sự kiện không mấy vui là gia đình ép anh kết hôn với một
thiếu nữ trong làng khi anh chưa hề có ý định lập gia đình và
cũng không biết chi nhiều về cô thiếu nữ ấy…Anh từ chối
nhưng không được đành vâng lời…Tuy nhiên sau khi kết hôn,
anh không chung sống với cô ta…
Ý Chúa nhiệm mầu…Với chiếu chỉ Phân Sáp của vua Tự Đức,
gia đình anh Ninh cũng phải lao đao trốn chạy như bao nhiêu
gia đình Công Giáo khác…
Năm 1862, khi anh Ninh tròn 21 tuổi, thì anh bị bắt cùng với
một số tín hữu khác…
Trong thời gian tù ngục, anh Ninh và bạn bè bị tra tấn, dụ dỗ
nhưng họ nhất quyết giữ vững đức tin, quyết tâm không bước
qua Thánh Giá…
Không thể làm gì hơn, các quan đệ đơn xin vua kết án…
Và bản án đã được thi hành tại pháp trường An Tiêm, tỉnh Nam
Định, ngày 2 tháng 6 năm 1862…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 luôn góp sức giữ gìn tốt Thánh Đường Giáo Xứ của mình…
 giữ gìn “thánh đường tâm hồn” xứng đáng để Chúa ngự khi
chúng ta dâng Thánh Lễ và rước Mình Máu Chúa…
Thứ bảy ngày 2/6 – Mc 11 , 27 – 33

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su đi lại rao giảng trong Đền Thờ Giê-ru-sa-lem
và bị các thượng tế, kinh sư và kỳ mục Do Thái cật vấn về
“quyền” được rao giảng và làm phép lạ của Ngưởi…
 Chúa Giê-su nại vào phép rửa của Gio-an Tẩy Giả để lật
ngược vấn đề…Người hỏi: phép rửa của Gio-an là do Trời
hay do người ta ?
 Nhóm lãnh đạo Do Thái giáo không thể trả lời…
 Chúa muốn chúng ta hiểu rằng: trong cuộc sống giữ Đạo và
truyền Đạo của chúng ta, chúng ta cũng sẽ bị cật vấn với
nhiều mục đích khác nhau, hãy bình tĩnh và nhẹ nhàng để có
những suy nghĩ và trả lời cho những thắc mắc của người

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 sẽ có những lúc những người quanh mình đặt vấn đề về niềm
tin của chúng ta, xin Chúa giúp chúng ta khôn ngoan và kiên
nhẫn chia sẻ…
 có thái độ rõ ràng với những xúc phạm cố tình và ác ý nhằm
làm tổn thương niềm tin của chúng ta…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
ĐỀN TẠ VÀ DÂNG BÔNG KÍNH ĐỨC MẸ
Trong tháng Năm, 7:30 tối thứ Hai và thứ Ba, đền tạ và dâng bông kính Đức Mẹ. Các ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu, 7:30 tối
thánh lễ và nghi thức dâng bông kính Đức Mẹ.
ĐẠI LỄ VÀ KIỆU MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Chúa Nhật, ngày 3 tháng 6 lúc 7 giờ chiều, Đại Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa. Ngay sau thánh lễ sẽ rước kiệu tôn kính Thánh
Thể.
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.
VĂN PHÒNG NGHỈ LỄ
Thứ Hai, 28 tháng 5, Văn Phòng đóng cửa nghỉ lễ Memorial Day.
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,886 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an
trên tất cả quý vị.
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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