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Phó Tế:
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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
Trần David
713.614.5546
9:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
11:00 am
Bạch Thái Hùng
832.350.2642
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

KHIÊM TỐN TRONG CẦU NGUYỆN
Ông Alexin Carnel, người lãnh giải
Nobel về Y khoa năm 1978, đã chia sẻ
kinh nghiệm về đức tin khi ông phát
biểu: “Cầu nguyện là một hoạt động
không thể thiếu để phát triển con
người toàn diện. Càng cầu nguyện,
chúng ta càng trở nên con người
hơn”. Trong bài Tin Mừng hôm nay,
Chúa Giêsu một lần nữa dạy chúng ta
cầu nguyện với sự khiêm hạ chân
thành. Càng khiêm tốn, chúng ta càng
trở nên vĩ đại, vì được thông dự vào
sự cao cả và quyền năng của Thiên
Chúa. Điều đó cũng tương hợp với tư
tưởng của Pascal khi ông nói: “Con
người rất nhỏ bé và tầm thường,
nhưng chúng ta sẽ trở nên vĩ đại và
phi thường nếu biết cầu nguyện”.
Cầu nguyện: Từ thái độ kiên trì đến
tâm tình khiêm tốn.
Tuần trước, lời Chúa khuyên mời
chúng ta kiên trì trong việc cầu
nguyện qua hình ảnh của Moise đứng
giang tay trên núi cầu khẩn khi đoàn
quân của ông giao chiến với đội quân
Amalếch, hoặc qua thái độ kiên nhẫn
của một bà góa đứng kiện cáo nơi cửa
công. Tuần này, Chúa cũng vay mượn
hình ảnh khiêm hạ của một người thu
thuế, đối nghịch với thái độ cao ngạo
của ông Pharisiêu khi lên đền thờ cầu
nguyện, để dạy chúng ta phải có thái
độ khiêm tốn mỗi lần đến với Chúa.
Chúng ta đã nghe khá nhiều về việc
cầu nguyện. Nhưng sự khiêm hạ Chúa
nói hôm nay đòi hỏi nơi chúng ta điều
gì và chúng ta đã thực hành như thế
nào?

Trước hết, chúng ta nghe lại bài đọc 1
trong sách Huấn ca được đọc lên

trong phụng vụ hôm nay. Tác giả viết:
“Đức Chúa là Đấng xét xử, người
chẳng thiên vị ai. Người không vị nể
mà hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời
kêu xin của người bị áp bức, lời khấn
nguyện của kẻ mồ côi, hay tiếng than
van của người góa bụa”. Ba hạn từ
nêu trên, nói về những người nghèo
khổ, cô thế cô thân trong xã hội Do
thái thời xưa. Kẻ mồ côi, kẻ bị áp
bức, người góa bụa, là những người
thấp kém và bị mọi người coi khinh.
Họ là đại biểu của giai tầng thấp nhất
trong xã hội, nhưng lời cầu nguyện
của họ luôn được Thiên Chúa lắng
nghe. Trong bài giảng trên núi, Chúa
công bố bản Hiến chương Nước Trời
với 8 mối phúc dành cho những ai
‘nghèo khó, hiền lành, khóc lóc, bị áp
bức..’, tức là những con người luôn
biết sống khiêm hạ, không vênh váo
và tự mãn về cái tôi của mình như
những người quyền quý hay cao sang.
Sự khiêm hạ đó một lần nữa được
Chúa nói tới qua hình ảnh người thu
thuế lên đền thờ cầu nguyện, đối
kháng với sự kiêu căng tự mãn của
người Pharisiêu. Vào thời Chúa
Giêsu, dân chúng luôn dị ứng và tẩy
chay những người hành nghề thu
thuế. Họ được xếp ngang với bọn đĩ
điếm và phường tội lỗi. Dân chúng
ghét họ vì 3 lý do. Thứ nhất, họ làm
tay sai cho đế quốc Rôma. Thứ hai,
họ phản bội tổ quốc và đồng bào ruột
thịt. Thứ ba, khi đụng đến tiền bạc,
chắc chắn họ dễ rơi vào tham nhũng
hay hối lộ. Những người thu thuế
thường hay thu quén tiền bạc cách bất
chính trên xương máu và mồ hôi nước
mắt của người khác. Đế quốc Rôma
Xem tiếp trang 3

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
THÁNG MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ
Trong tháng Mười, 6 giờ 20 tối thứ Hai và Ba, có giờ lần hạt Kinh Mân Côi và
dâng bông kính Đức Mẹ.
Các ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 6 giờ 20 tối có giờ lần hạt Kinh Mân Côi; 7 giờ
tối thánh lễ và nghi thức dâng bông kính Đức Mẹ.

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:
Đoàn Kimberly

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự

832.247.5969

Phó Chủ Tịch
Lê Catherine Thúy
832.451.0397
Thành Viên
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
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

CUNG NGHINH ĐỨC MẸ
Thứ Bảy, ngày 29 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 như thường lệ.
ĐẠI LỄ Á CHÂU
Chúa Nhật, ngày 30 tháng 10 lúc 2 giờ trưa, Đại Lễ Á Châu sẽ được tổ chức tại
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể. Trường Mẫu Tâm sẽ nghỉ.
LỄ CÁC THÁNH - LỄ BUỘC
Thứ Hai, ngày 31 tháng 10: Thánh Lễ Vọng vào lúc 7:00 tối.
Thứ Ba, ngày 1 tháng 11: Thánh Lễ 7:00 sáng, 12:10 trưa, 5:00 chiều, và 7:00
tối.
LỄ CÁC DẲNG LINH HỒN
Thứ Tư, ngày 2 tháng 11: Thánh Lễ 7:00 sáng và 7:00 tối.
THÁNH LỄ TẠI NGHĨA TRANG FOREST PARK WESTHEIMER
Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 lúc 9:00 sáng (gần Mộ Đức Ông Philliphê Lê Xuân
Thượng).
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.

Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557

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)

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353

***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.***

Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

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

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 $23,279 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.

ra chỉ tiêu về tiền thuế phải nộp, còn
họ sẽ bày ra phương cách để có thật
nhiều tiền. Vì vậy, dân Do Thái luôn
khinh ghét họ và xếp họ chung với
phường tội lỗi.

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
Phạm Quốc Tuấn
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

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
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
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
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
AC Nguyễn Luận và Thúy
832.274.8163
Ban Xã Hội
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

Người thu thuế ra về được nên công
chính, còn người kia thì không
(c.14).
Sự công chính nơi người thu thuế
khởi đầu từ việc ông nhận ra lỗi lầm
của mình và thực tình sám hối. Sám
hối, theo nguyên ngữ Hy Lạp
‘Metanoia’, có nghĩa là ‘trở về’. Sám
hối không phải chỉ là đấm ngực mình
cách máy móc như nhiều khi chúng
ta vẫn hay làm khi đọc kinh ‘tôi thú
nhận’. Hành vi đấm ngực, cúi gầm
mặt xuống vì xấu hổ nơi người thu
thuế là bước khởi đầu của cuộc hành
trình trở về. Thánh Luca trong
chương 15 kể dụ ngôn đứa con đi
hoang để nói về cách sám hối chúng
ta cần biểu tỏ. Chàng thanh niên can
đảm đứng lên, giã từ quá khứ để trở
về nhà trong vòng tay yêu thương
của Cha. Sự công chính chúng ta có
được không phải do nỗ lực cá nhân,
nhưng trước hết là do ơn sủng nhưng
không, đến từ Thiên Chúa. Trong thơ
Rôma, Thánh Phaolô đã cắt nghĩa rất
rõ: “Ân sủng Đức Kitô làm cho
chúng ta nên công chính, vì ở đâu tội
lỗi càng nhiều, ơn sủng càng chan
chứa gấp bội (Rm 5, 20-21). Đức
Giêsu đã khiêm nhường, tự hạ chấp
nhận cái chết và máu của Ngài làm
cho chúng ta được công chính hóa.
Vì vậy điều kiện tiên quyết để được
tha thứ và chữa lành, chính là thái độ
khiêm tốn nội tâm.
Muốn sống khiêm tốn phải biết
mình.
Người thu thuế biết rõ về chính mình,
về những bất xứng và tội lỗi anh ta
đã gây ra. Từ chỗ biết mình, anh đã
can đảm đi ra khỏi cái tôi để quy
hướng về Thiên Chúa. Ngược lại,
người biệt phái quá kiêu ngạo, tưởng
rằng biết rõ về bản thân, nhưng thực
sự thì không. Ông chỉ biết quy về
mình. Ông trưng ra những thành tích
đạo đức để khoe mẽ mà không biết
rằng những việc tốt mà ông có thể
làm, tất cả là do ơn của Chúa chứ
không phải do công lao của ông. Ông
đến đền thờ cầu nguyện tựa như đi

tham dự một hội nghị biểu dương
‘Người tốt việc tốt’, giống như xã hội
hôm nay vẫn hay tổ chức. Một người
đứng lên giữa đám đông kể ra những
‘thành tích xuất sắc’ của mình để
nhận bằng khen hay giấy khen, nhiều
khi rất lố bịch và giả tạo. Nhiều
người đi tham dự hội nghị còn đeo
đầy huy chương để khoe cho mọi
người biết tôi là người có công với
đất nước. Người Pharisiêu trong dụ
ngôn hôm nay cũng thế. Ông ta trưng
ra những thành tích đạo đức để mong
Chúa ban cho ông một tấm bằng
khen. Chúa biết rõ tâm hồn mỗi
người, từ những gì sâu kín nhất tận
bên trong. Điều Chúa mong muốn
nhất, chính là sự khiêm hạ và thành
tâm sám hối. Khi chúng ta đến trình
diện trước mặt Chúa, Chúa không
thích ngắm những bộ huy chương
chúng ta đeo trên ngực hay nhìn
những bằng khen chúng ta trưng ra
để khoe khoang. Ngài chỉ thích mân
mê sờ nắn những vết sẹo nơi tâm hồn
chúng ta, là dấu chứng tội lỗi chúng
ta phạm nhưng đã được Thiên Chúa
yêu thương và chữa lành. Câu
chuyện dụ ngôn trong bài Tin mừng
hôm nay khẳng quyết điều ấy.
Kết luận
Bắt chước người thu thuế trong bài
Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy đến
với Chúa với tâm tình sám hối và
khiêm hạ, đặc biệt khi chúng ta giơ
tay đấm ngực mỗi lần dâng Thánh lễ.
Nhiều khi chúng ta đấm ngực mình
một cách rất máy móc để rồi khi về
đến nhà, lại giơ tay đấm nhầm qua
ngực người khác, bằng cách kết án
hết người này đến người nọ. Chúng
ta mượn lại tâm tình của Thánh
Charles de Faucauld để thưa lên với
Chúa: “Lạy Chúa, dù còn xấu xa hay
tội lỗi đến mấy, Chúa cũng không
bao giờ kết án và luận phạt. Chúa
cho con tự do để làm mọi sự, nhưng
Chúa luôn cấm con không được thất
vọng trước sự khốn nạn do tội lỗi con
gây ra. Lạy Chúa, xin xót thương
con.”
Lm. GB. Trần Văn Hào

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 30 TN
Lc 13,10-17

việc nhỏ bé, hãy cứ gieo những hạt giống bác ái bình thường
nơi chúng ta hiện diện, bởi từ những hạt giống bác ái đơn sơ
ấy, Thiên Chúa sẽ làm cho Nước Trời lớn lên trong lòng con
người. Thiên Chúa cần sự cộng tác tích cực của bạn, để cho
thấy những giá trị Nước Trời đang hiện diện trong môi trường
bạn sống.

CHÚA CẦN LÒNG NHÂN
Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su chữa bệnh vào
ngày Sa-bát… Ông lên tiếng nói: “Đã có sáu ngày để làm
việc, đừng có đến vào ngày Sa-bát.” (Lc 13,14)

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn hãy gieo ít nhất một lời nói
yêu thương khích lệ, một sự giúp đỡ, hy sinh nào đó trong gia
đình, khu xóm và xứ đạo của mình.

Suy niệm: Hai thái độ trái ngược nhau trước nỗi khổ của
người bên cạnh. Đức Giê-su, hiện thân của tình thương, cảm
nhận được nỗi đau của người phụ nữ bị còng lưng 18 năm, đã
vượt qua giới hạn của lề luật để giải thoát cho chị. Trong khi
ấy ông trưởng hội đường lại vụ hình thức, vô cảm trước nỗi
thống khổ của người lân cận. Ông tìm lý do biện hộ cho thái
độ thiếu cảm thông của mình nơi luật Mô-sê: “đừng có đến
vào ngày Sa-bát.” Thực ra khi ban bố luật giữ ngày Sa-bát,
Thiên Chúa muốn thể hiện sự yêu thương dành cho dân
Người, nhưng dần dà luật được giải thích quá tỉ mỉ, trở thành
gánh nặng. Thậm chí trở thành thứ bình phong che giấu sự giả
hình, thái độ vô cảm trước nỗi khổ của đồng loại. Đức Giê-su
nhập thể đã lấy lại ý nghĩa đích thực của luật Thiên Chúa
ban: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Con người làm
chủ ngày Sa-bát” (Mt 12,7-8).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu được bài học
của hạt cải, để chúng con cố gắng mỗi ngày kiên nhẫn gieo
hạt giống bác ái nhỏ bé âm thầm trong việc bổn phận, trong
lời ăn tiếng nói, cũng như trong cách đối xử với tha nhân với
niềm hy vọng chính Chúa sẽ làm cho những nỗ lực của chúng
con sinh hoa kết trái, làm cho Nước Chúa được hiển trị. Amen.
THỨ TƯ TUẦN 30 TN
Lc 13,22-30
THEO CHÚA MỖI NGÀY
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”
(Lc 13,24)

Mời Bạn: Ngày Chúa Nhật là ngày chúng mình tạ ơn Chúa vì
đã giải thoát bạn và tôi khỏi cái chết đời đời. Vậy bạn thánh
hóa ngày của Chúa thế nào: Thấy mình bị trói buộc bởi luật đi
dự lễ hay thấy hạnh phúc vì được Chúa cứu, gặp Chúa để tạ ơn
Ngài mỗi Chúa Nhật?

Suy niệm: Chuyện kể có một chú lừa bị rớt xuống một cái hố
sâu. Sau nhiều nỗ lực bất thành, người ta nảy ra sáng kiến cứu
chú lừa bằng cách lấp cái hố. Khi từng xẻng đất lấp xuống trên
người, chú lừa đã không cam chịu để mình bị chôn vùi nhưng
chú cộng tác bằng cách lắc mình để đất rơi xuống và chú bước
lên đó. Hố có sâu, nhưng cứ mỗi tảng đất rơi xuống chú lừa lại
bước lên cao một chút, và khi cái hố bị lấp đầy là lúc chú được
cứu ra khỏi hố. Cũng thế, cánh cửa cứu độ có hẹp, Chúa vẫn
ban ơn, nhưng chúng ta phải chiến đấu để đi qua cách cửa hẹp
đó rồi mới đạt tới ơn cứu độ.

Chia sẻ: Nếu thấy mình may mắn vì được biết và tin Chúa,
bạn hãy đem tâm tình tri ân ấy đến chia sẻ cho những người
còn nguội lạnh, thờ ơ với Thánh lễ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đặt tay lên chúng con để chúng
con được ‘đứng thẳng.’ Xin cũng biến đổi chúng con trở thành
chỗ dựa cho những anh chị em bị ‘còng lưng’ vì tội lỗi nữa.
Amen.

Mời Bạn: Cuộc đời chúng ta là những lựa chọn giữa việc tốt
và việc xấu; nhưng trên hết đó là lựa chọn điều Chúa muốn mà
Người gợi ý qua những bổn phận của mỗi người chúng ta. Đó
là những lựa chọn hy sinh từ bỏ, dù nhỏ bé nhưng làm chúng
ta trở nên giống Chúa hơn.

THỨ BA TUẦN 30 TN
Lc 13,18-21
BÀI HỌC TỪ HẠT CẢI
“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ
lấy gieo trong vườn minh.” (Lc 13,19)

Mời Bạn: Đi theo Chúa, làm theo lời Chúa dạy luôn đòi hỏi
lựa chọn từ bỏ và hy sinh mỗi ngày. Đó thực sự là những nỗ
lực đi trong con đường hẹp với niềm hy vọng. Bạn có sẵn sàng
để từ bỏ, để vác thánh giá Chúa gởi đến qua những hoàn cảnh
cụ thể của mình không?

Suy niệm: Có lẽ chẳng ai hy vọng một hạt cải được gieo
xuống khu vườn có thể đem lại sự thay đổi gì to tát. Hạt cải
quá nhỏ bé trong khi khu vườn lại rộng lớn. Thế mà, từ hạt cải
nhỏ bé, tưởng chừng chẳng có gì để hy vọng đó, một cây lớn
đã mọc lên và trở thành nơi trú ngụ cho chim trời.

Chia sẻ: Chia sẻ một niềm vui bạn cảm nhận được khi đã can
đảm chấp nhận từ bỏ và đảm nhận những đau khổ qua công
việc mỗi ngày.
Sống Lời Chúa: Suy ngẫm câu Lời Chúa sau: “Ai muốn theo
Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo
Ta” (Lc 9,22)

Mời Bạn: Nhiều người thường nghĩ muốn tạo nên sự thay đổi
tích cực, sâu rộng nơi đời sống con người thì người ta phải làm
những việc to tát, tầm cỡ, như thi sĩ Nguyễn Công Trứ đã
viết: Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi
sông. Lối suy nghĩ ấy lắm lúc, khiến ta không mấy hy vọng, ít
chú tâm đến những điều nhỏ bé, tầm thường. Tuy nhiên, qua
dụ ngôn hạt cải, Chúa Giê-su mời ta hãy bắt đầu bằng những
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin thêm cho con lòng mến và
ơn can đảm, để con có thể sẵn sàng và vui vẻ đón nhận những
điều trái ý, những đau khổ mỗi ngày vì lòng yêu mến Chúa.
Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 30 TN
Lc 13,31-35

Mời bạn: Bạn được gọi là “người nhà của Thiên Chúa,” một
ân ban phát xuất từ Tình yêu và bởi Tình yêu: Thiên Chúa yêu
bạn. Thầy Giê-su đã cầu nguyện và còn tiếp tục cầu nguyện
cho bạn. Bạn sẽ làm gì để tiến lại gần Thiên Chúa hơn, và giúp
người khác cũng được như mình?

SỨ MẠNG NGÔN SỨ
“Vì một ngôn sứ mà chết ngoài Giê-ru-sa-lem thì không
được.” (Lc 13,33)

Sống Lời Chúa: “Quy tắc cạnh-giường”: “Cạnh giường” là
một nơi tuyệt vời để bắt đầu ngày mới và kết thúc một ngày
với Chúa. Nó quan trọng đối với cha mẹ cũng như con cái.
Con hãy quyết tâm không rời khỏi giường khi chưa dâng lời
cầu nguyện buổi sáng. Tương tự vào mỗi buổi tối, con hãy
quyết tâm ngồi lại bên cạnh giường, ít ta cũng một khoảnh
khắc, để trò chuyện với Chúa và rồi đắm mình trong bình an
của Ngài (Youcat thiếu nhi, tr. 206).

Suy niệm: Nể phục tấm gương can đảm dấn thân cho sứ vụ
rao giảng Nước Trời của Chúa Giê-su, ta cũng phải chấp nhận
cái giá phải trả khi là chứng nhân cho Tin Mừng Nước Trời
của Ngài. Chúng ta thường than phiền bao bóng tối trong xã
hội, Giáo hội, nhưng có dám liều thắp lên một ngọn nến
không? Chẳng hạn: than vãn tỷ lệ giáo hữu ngày một nghịch
với đà gia tăng dân số, nhưng ít khi tự hỏi rằng mình có dám
“chết trong thành Giê-su-sa-lem” không hay viện dẫn nhiều lý
do để né tránh, biện minh cho thái độ tìm an toàn của mình?
Chúng ta say sưa viện dẫn câu nói: “Máu các vị tử đạo là hạt
giống trổ sinh các Ki-tô hữu,” nhưng máu đấy – đúng thật là
của ai đó – chứ chẳng phải của bạn, của tôi, của chúng ta hôm
nay!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã gọi chọn con nên
“người nhà của Ngài.” Xin cho con đáp trả Tình yêu ấy mỗi
ngày một hơn. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 30 TN
Lc 14,1.7-11

Mời Bạn: “Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi
phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem
thì không được” (c. 33). Mặc lời đe dọa, cũng chẳng màng an
toàn bản thân, Chúa Giê-su cứ tiếp tục thi hành sứ vụ Chúa
Cha giao phó. Chọn lựa đi vào Giê-ru-sa-lem có thể bị coi là
“thiếu khôn ngoan” theo nhãn quan con người, nhưng lại cần
thiết để làm trọn thánh ý Chúa Cha. Mẫu gương can trường
của Chúa có giúp bạn kiên trì, mạnh mẽ hơn trong nỗ lực
truyền giáo không?

BÀI HỌC KHIÊM TỐN
“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình
xuống sẽ được nâng lên.” (Lc 14,11)
Suy niệm: Một cơn bão quét qua, những cây càng to mà rễ
càng trồi lên không ăn sâu dưới đất, thì càng dễ bị tróc gốc;
những ngôi nhà càng cao tầng thì móng phải đào cho sâu thì
mới vững chãi, tránh được sự cố sụt lún mà có khi dẫn đến bị
sụp đổ bình địa. Quy luật về trọng lực cho biết trọng tâm của
một công trình càng ở vị trí thấp, công trình đó càng vững chắc
và có khả năng vươn cao. Bằng một dụ ngôn, Chúa Giê-su dạy
chúng ta người biết hạ mình thì phẩm giá của họ lại được
tôn trọng. Hạ mình không có nghĩa là làm những việc đồi bại
xúc phạm đến nhân phẩm của mình, nhưng là quên mình phục
vụ tha nhân trong yêu thương. Hạ mình như Ngôi Hai: từ bỏ
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm, khiêm
tốn phục vụ, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc muôn người.

Sống Lời Chúa: Tôi nghiền ngẫm hình ảnh hạt lúa mì chịu
mục nát… để rồi chính mình cũng là một hạt lúa hy sinh quên
mình để sản sinh những kết quả truyền giáo tốt đẹp.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm phục lòng can đảm của
Chúa. Xin ban cho con lòng can đảm và khôn ngoan để khi
biết chết đi cho Tin mừng thì cũng là lúc con được vui sống
muôn đời. Amen.
THỨ SÁU TUẦN 30 TN
Th. Si-mon và Giu-đa, tông đồ
Lc 6,12-19

Mời Bạn: Chúa đã nêu gương hạ mình cho chúng ta, còn
chúng ta lại muốn ngoi lên “đè đầu cưỡi cổ” người khác. Đành
rằng mọi cộng đoàn nhân loại đều cần có quyền bính nhưng là
để phục vụ chứ không phải để thống trị nhau. Nếu bạn muốn
phẩm giá mình được tôn trọng, nhất là được tôn trọng trước
mặt Chúa, thì càng ở địa vị cao, bạn càng cần hạ “trọng tâm”
của mình xuống.

NGƯỜI NHÀ CỦA THIÊN CHÚA
Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông
và gọi là Tông đồ. (Lc 6,13)
Suy niệm: Hội Thánh được xây trên nền móng là các Tông đồ,
những người đã được chính Thầy Giê-su - đá tảng góc tường tuyển chọn, gọi tên. Hội Thánh này là Thân thể của Chúa Kitô, gồm những chi thể thánh thiện và tội lỗi. Khi thiết lập
Nhóm Mười hai và Hội thánh, Thầy Giê-su trao cho các Tông
đồ cũng như những người kế vị ba nhiệm vụ Thầy đã lãnh
nhận từ Chúa Cha: (1) kêu gọi người tội lỗi thống hối; (2) cứu
độ thế gian; và (3) tìm kiếm, làm theo ý Chúa Cha. Kế hoạch
Tông đồ ấy đã được thi hành và còn đang tiếp tục trong Hội
Thánh (x. Lc 6,17-19), là Thân thể của Chúa Ki-tô và là Đền
thờ của Chúa Thánh Thần (x. Ep 2,19-22).

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Chia sẻ kinh nghiệm về một lần bạn nâng mình lên chẳng may
bị hạ xuống.
Sống Lời Chúa: Làm một cách chu đáo một việc thật nhỏ
phục vụ người khác mà lâu nay bạn không làm vì cho rằng nó
quá tầm thường.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, xin cho con biết học
gương khiêm nhường của Chúa, để con biết khiêm tốn phục vụ
anh chị em con.
http://thanhlinh.net/
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THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Sirach 35:12-14,16-18
God hears the prayer of the poor.

that when we pray, we must remember our need for God
in our lives. If we are too full of ourselves, there is too
little room for God's grace to work in us.

Responsorial Psalm
Psalm 34:2-3,17-18,19, 23
The Lord hears and answers the cry of the poor.
Second Reading
2 Timothy 4:6-8,16-18
Paul perseveres in faith, confident that God will rescue
him.
Gospel Reading
Luke 18:9-14
Jesus tells the parable of the proud Pharisee who prayed
from his self-importance and the tax collector who
prayed humbly.
Background on the Gospel Reading
The second parable that Jesus tells in Luke 18 addresses
attitude in prayer. In contrasting the prayer of the
Pharisee with the prayer of the tax collector, Jesus
teaches his disciples to pray in humility before God.
Jesus again surprises his listeners by showing the tax
collector as the example of faith, rather than the Pharisee.
Remember that Pharisees were members of a sect of
Judaism active in Jesus' time. They taught an oral
interpretation of the Law of Moses as the basis for Jewish
piety. If anyone would be a model for prayer, a Pharisee
was a likely candidate. In contrast, Jesus offers the tax
collector as a model for prayer. Tax collectors were
collaborators with the Roman authorities in a system that
allowed the tax collectors to line their own pockets by
charging in excess of the defined taxes. Yet, in this
parable, Jesus offers the humility of the tax collector as a
model for the prayer of a disciple. The parable reminds us

Family Connection
In the family, one sometimes observes a level of
competition between children for parent attention, for
acknowledgement of their abilities. Somehow, children
seem to internalize that the attention given to one
member of the family diminishes the attention given to
another. In this way, children can often sound like the
Pharisee in Jesus' parable. Parents who provide continual
reminders to their children that they are loved for who
they are, not for what they do, help children develop a
healthy spirituality.
As a family, talk about what it means to compare oneself
to another. Discuss whether it is helpful to compare
oneself to another. In what ways might this be positive?
(when it motivates one to use one's talents) In what
circumstances might this be unhelpful? (when it proves
discouraging, when it prevents one from valuing the
abilities of another)
As a family, read today's Gospel, Luke 18:9-14. Discuss:
What was wrong about the prayer of the Pharisee? How
can we emulate the prayer of the tax collector?
Pray together as a family in thanksgiving for the blessing
that is each member of your family. Pray that your family
will be free from unhealthy competition. Pray in
thanksgiving that God's love for us is unconditional.
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.

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

Timmy Chan’s Restaurant
Locations: Bissonnet/Synott
& 59/Bissonnet
• hiring cashiers
• part-time or full-time
(flexible hours)
Call or text 832-277-6566

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

11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072

281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com

