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Chúa Giêsu và các môn đệ đang đứng
trước một cử toạ đông đảo, đói lời
Chúa cũng như đói cơm bánh. Lúc ấy,
trời đã về chiều mà địa điểm tụ họp lại
là một nơi hoang vắng. Thánh Luca đã
ghi lại Chúa Giêsu và các môn đệ có
hai cách đối xử hoàn toàn khác biệt
nhau trong cảnh huống đặc biệt ấy.
Các môn đệ thì đề nghị Chúa Giêsu
giải tán đám đông để mỗi người tự lo
liệu lấy cái ăn và nghỉ ngơi cho mình.
Thật là đơn giản. Các môn đệ và cả
Thầy của họ khỏi bận tâm vất vả, mặc
dù giải pháp các ông đề nghị có thể
đưa đến một tình trạng xáo trộn có thể
là khung khiếp. Chúng ta thử mường
tượng cả một đám đông, mà nguyên
số đàn ông đã lên tới 5000, kéo vào
một vài làng gần đó, chắc hẳn là
không có những siêu thị hiện đại dư
đầy hàng hoá, để sục sạo mua bán cái
ăn thức uống. Cảnh giành giật, cấu xé
nhau không thể không xảy ra. Và cảnh
tượng ấy hiển nhiên là trái nghịch với
cảnh Nước Thiên Chúa mà Chúa
Giêsu vừa mới rao giảng cho họ. Các
môn đệ như muốn giới hạn sứ vụ của
các ông và cả của Chúa Giêsu vào
những việc ngày nay quen gọi là việc
đạo. Thực ra cứ lý tự nhiên mà xét,
vào lúc này không thể làm gì hơn là
giải tán để mỗi người tự lo liệu lấy.
Giải pháp riêng xem ra vẫn dễ hơn và
khoẻ hơn. Chẳng phải chúng ta nghĩ
oan cho các môn đệ. Bởi vì ngay Chúa
Giêsu cũng đã ra lệnh cho các ông:
Các con hãy cho họ ăn đi. Các ông đã
trả lời: Chúng ta chỉ có 5 chiếc bánh
và 2 con cá, trừ khi chúng con phải đi
mua thức ăn cho tất cả đám đông này.
Nhưng Chúa Giêsu thì lại có một thái
độ khác hẳn. Ngài không thể bỏ mặc
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đám đông đã đi theo Ngài. Sứ mạng
của Ngài, như Ngài đã từng khẳng
định: Không phải là mưu tìm cơm áo
cho những kẻ thiếu thốn bởi vì chính
Ngài đã bỏ trốn khi đám đông tìm
Ngài để tôn Ngài lên làm vua sau khi
được Ngài làm phép lạ cho họ ăn no
nê. Nhưng Ngài không giới hạn sứ
mạng của Ngài vào những việc thiêng
liêng, để rồi làm ngơ trước cái đói, cái
khó khăn, cái cùng quẫn của con
người. Và ở đây Chúa Giêsu đã dạy
cho các môn đệ của Ngài bài học, đó
là phải biết quan tâm về cuộc sống của
những người chung quanh. Mọi sự
đều được bắt đầu từ sự quan tâm này.
Đồng thời không có sự quan tâm này
thì mọi sự đều trở nên khó khăn. Trái
lại, khi đã có sự quan tâm nhập cuộc,
thì tình hình khó khăn sẽ được giải
quyết như bởi một phép lạ. Dĩ nhiên,
sự quan tâm đến người khác đòi hỏi
chúng ta phải đầu tư sức lực, trí tuệ và
khả năng để đáp ứng những nhu cầu
của họ. Và như thế sự quan tâm cũng
có nghĩa là tự hiến mình cho kẻ khác.
Và Chúa Giêsu đã thể hiện tới cùng sự
quan tâm này nơi chính bản thân của
Ngài, bởi vì Ngài đã ban chính thịt
máu Ngài, nghĩa là trọn vẹn cuộc sống
của Ngài cho kẻ khác: Các con hay
cầm lấy mà ăn vì này là mình Ta. Các
con hãy cầm lấy mà uống vì này là
máu Ta. Cử hành Thánh Thể chính là
lặp lại cử chỉ tự hiến của Chúa Giêsu:
Các con hãy làm việc này mà nhớ đến
Ta. Thánh Thể không phải chỉ là một
nghi lễ, nhưng hơn thế nữa còn là một
thái độ sống, một sự quan tâm, một sự
dấn thân vì hạnh phúc của người
khác.
http://www.gpvinh.com
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 LỄ VÀ KIỆU MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Chúa Nhật, ngày 23 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.
CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Ngày 7 tháng 5 đến 13 tháng 9: Các Thánh Lễ và việc phượng tự cử hành bên Hội
Trường. Trong thời gian này, xin miễn vào Nhà Thờ hoặc các nơi xây cất.
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, Hội Đồng Mục Vụ hoặc Tài
Chánh.
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.

- 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
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Trường Đạt
281.389.0958

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%
• 68 Crawfish & Seafood Express - 15%
 Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
• Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)
 Nhà Hàng Hải Cảng - 10%
• Đức Thành, Khô Bò - 10%
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.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

Đóng Góp (tính đến 16/6/19)

$31,502

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

Còn Thiếu

Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
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

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

% Đóng Góp

37%
$53,498

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,289 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng
đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Life Awareness Retreat
July 5 at 5:00 p.m.
Come and join other single men and women of faith, ages 18-40, who are searching and
discerning God’s call in their lives. Life Awareness is an overnight retreat designed to
help young adults to learn and explore the vocations of priesthood and consecrated life,
to search deeply for the guidance, and to grow in courage to do the will of God. It will
provide the time, environment, and opportunity to clarify one’s calling without any
pressure of commitment. Come join us!
Holy Name Retreat Center,
430 Bunker Hill Road,
Houston, Texas 77024.

832.473.3767
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Cost: $20, Deadline: June 24. Short interview may be required. Pre-register at
www.houstonvocations.com/life-awareness
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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: 6pm Thứ 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
Nguyễn Bích
713.907.1678
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661

Kính thưa quý ông bà, anh chị em,
Đức Hồng Y DiNardo, Tổng Giám Mục tổng giáo phận chúng ta đã phát động
cuộc gây quỹ với chủ đề - Thắp Sáng: Đức Tin, Sứ Vụ của Chúng Ta. Mục
đích cuộc gây quỹ này là để phát triển, nâng đỡ ơn gọi, sửa sang đại chủng
viện Thánh Maria đã xuống cấp trầm trọng sau hơn 100 năm sử dụng, cùng
phát triển nền giáo dục Công Giáo, và các chương trình truyền bá đức tin.
Tổng số tiền hoạch định được gây quỹ cho Chương Trình Thắp Sáng là $150
triệu Mỹ kim. Trách nhiệm gây quỹ được chia cho 146 giáo xứ trong tổng
giáo phận. Giáo Xứ Ngôi Lời được trao trách nhiệm đóng góp $848,000 Mỹ
kim trong vòng 4 năm.
Để bắt đầu cho việc gây quỹ năm thứ nhất, giáo xứ đang bán vé số với giá ủng
hộ là $20 Mỹ kim. Các lô trúng sẽ được xổ vào lúc 9 giờ tối Chúa Nhật, ngày
6 tháng 10, năm 2019 trong dịp 2 ngày gặp mặt thường niên của giáo xứ. Lô
độc đắc là chiếc xe Lexus NX300 năm 2019 đang đậu trước cửa nhà thờ và
nhiều lô trúng giá trị khác.
Kính xin quý ông bà anh chị em và các chủ nhân cơ sở thương mại vui lòng
ủng hộ việc gây quỹ quan trọng này của tổng giáo phận. Quý ân nhân mua
ủng hộ $1000 Mỹ kim trở lên giáo xứ sẽ treo biển ngữ quảng cáo cơ sở
thương mại của quý vị trong khuôn viên giáo xứ.
Vé số được bán ở cuối nhà thờ sau các thánh lễ.
Chân thành cám ơn sự rộng lượng ủng hộ của mọi người.
Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh
______________________________________________

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

Lô Độc Đắc:
2019 Lexus NX300
Lô Hạng Nhất:
TV 65 inches
(Bảo Trợ: Direct Furniture - Anh Lãng Nguyễn)

Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone XR

Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

5 Lô An Ủi:
Mỗi Lô $100.00

Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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THI CA SUY NIỆM TUẦN LỄ LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA. C

Chúa Giêsu muốn dùng của ăn hằng ngày để trở nên của
ăn nuôi dưỡng linh hồn. Chúa đã dùng bánh và rượu với
quyền năng vô biên biến đổi bánh và rượu trở nên Mình
và Máu Thánh Chúa. Như Manna xưa hiện diện giữa dân
của Chúa thì nay chính Chúa hiện diện qua Bí Tích
Thánh Thể. Sự hiện diện qua Bí Tích giống như sự hiện
diện của Chúa tại làng Nazarét. Chúa hiện diện trong
ThánhThể để chúng ta đến gặp gỡ tôn thờ và còn là của
ăn dưỡng nuôi hồn xác và chữa lành chúng ta.

(Luca 8: 11b-17)
THẦN LƯƠNG.
Xế chiều bóng ngả về Tây,
Mọi người đói khát, ở đây cả ngày.
Trải quanh làng mạc hôm nay,
Chỗ đâu cư ngụ, nơi này vắng tanh.
Khô cằn hoang địa vô danh
Của ăn thức uống, ngoài thành kiếm đâu.
Chúa rằng không phải chờ lâu,
Các con dọn bữa, ngõ hầu đãi dân.
Tông đồ lo lắng dự phần,
Chỉ vài bánh cá, sao phân số người.
Năm ngàn già trẻ gọi mời,
Quây quần ngồi xuống, vòng nơi chốn này.
Này đây cá bánh trên tay,
Đọc lời chúc tụng, Cha Thày phúc ban.
Bẻ ra phân phát sẻ san,
Ai ăn tùy thích, muôn vàn tri ân.
Còn dư bánh nhỏ từng phần,
Mười hai thúng vụn, lương thần Chúa trao.
Tạ ơn Thiên Chúa trên cao,
Rộng ban lương thực, biết bao ân tình.
Trong thời Cựu Ước, dân Do Thái lưu lạc trong sa mạc,
Thiên Chúa đã ban Manna nuôi dưỡng họ suốt dọc hành
trình. Dân Chúa đã làm một cái kiệu đựng Hòm Bia
Mười Điều Răn và Manna rất sang trọng và qúi báu. Kiệu
thánh là báu vật của toàn dân Do Thái. Sự hiện diện của
Kiệu Thánh biểu hiện sự hiện diện của Chúa giữa dân của
Ngài. Mỗi lần lâm nạn hay chiến trận, họ đã rước Hòm
Bia đi đầu, để nhân danh Chúa, họ chiến đấu quân thù.
Nay Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi
dưỡng trên năm ngàn người ăn uống thỏa thuê. Chúa
không làm phép lạ hóa bánh mỗi ngày vì Chúa đến không
phải lo của ăn phần xác như Thiên Chúa đã ban Manna
cho dân ngày xưa. Chúa ban bánh ăn thường ngày để
chuẩn bị tâm hồn dân chúng đón nhận bánh trường sinh
mà Chúa sẽ ban.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Truyện kể: Có một linh mục trẻ bị ung thư cổ họng đã hết
đường chữa chạy. Linh mục điện thoại xin Sơ McKenna
cầu nguyện. Sơ thuộc dòng thánh Clara ở vùng Tampa,
Floria, được ơn chữa lành bệnh tật và được sai đi chữa
nhiều thứ bệnh qua niềm tin vào Thánh Thể. Sơ
McKenna nói với linh mục: Thưa cha, con có thể cầu
nguyện với cha ngay bây giờ,trên phôn. Cha à, sáng nay
cha không gặp Chúa Giêsu sao? Cha không gặp Ngài
hằng ngày sao? Mỗi ngày khi cha dâng lễ, lúc cha cầm
Mình Thánh Chúa, khi rước lễ là cha đã gặp Chúa
rồi. Cha nhớ người đàn bà trong phúc âm, chỉ chạm đến
vạt áo của Chúa Giêsu, Ngài đã chữa bà lành bệnh loạn
huyết. Khi cha chạm đến Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh
Thể và đón Ngài vào lòng cha có tin và nhận thức Chúa
Giêsu thật sự đi qua cổ họng của cha không? Hãy chạy
đến với Chúa, xin Ngài chữa lành cho. Linh mục khóc
qua điện thoại và cám ơn Sơ. Sau ít ngày cha gọi lại. Cho
Sơ biết cha đã khỏi bệnh.
Lạy Chúa, xin tha cho chúng con những lần chúng con
nghi ngờ hoặc không tôn kính Chúa trong Bí Tích Thánh
Thể. Xin Chúa thứ tha và tiếp tục ban ơn chữa lành cho
tâm hồn và thể xác chúng con.
THỨ HAI, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Mt 7, 1-5).
ĐOÁN XÉT
Phê bình chỉ trích không tên,
Quyền nào đoán xét, một bên bất đồng.
Con người thiển cận viển vông,
Xét nhìn bất cập, nào trông thấy gì.
Biết bao khía cạnh tinh vi,
Ai mà thấu tỏ, chi li từng phần.
Nhìn qua quan sát cận lân,
Truyện người xem thấy, cũng cần đắn đo.
Liếc xem cái rác thật to,
Anh em lỗi phạm, hãy lo phận mình.
Cái đà nổi cộm cột đình,
Chẳng nhìn chẳng thấy, mắt mình tối thui.
Giả hình giả điếc giả đui,
Xét mình trước đã, rồi khui lỗi người.
Xin đừng đoán xét người đời,
Tự mình đấm ngực, xin lời thứ tha.
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THỨ BA, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Mt 7, 6. 12-14).
CỬA HẸP
Vào qua cửa hẹp Nước Trời,
Đường vào sự sống, đời đời phúc vinh.
Ơn thiêng thánh hóa tâm linh.
Đừng quăng của thánh, chó khinh bọt bèo.
Ngọc trai đừng ném cho heo,
Dưới chân chà đạp, lại trèo phản công.
Điều gì con muốn hạnh thông,
Trước tiên thực hiện, lập công trước thời.
Điều mà lề luật kêu mời,
Hãy vô lối hẹp, cửa trời mở ra.
Thênh thang cửa rộng bao la,
Lối vào hư mất, lạc xa đường về.
Nhiều người ưa thích phủ phê,
Cuộc đời thoải mái, nhiều bề hỉ hoan.
Đường trần cửa hẹp lo toan,
Hy sinh bớt bỏ, thiện toàn xác thân.

THỨ SÁU, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Mt 8, 1-4).
PHONG CÙI
Người cùi chạy đến van xin,
Lạy Ngài, nếu muốn, thì xin chữa lành.
Động lòng thương xót lòng thành,
Giơ tay Chúa chạm, bình sanh xác hồn.
Quyền năng cao cả thiên tôn,
Phong cùi ghẻ lở, tiếng đồn gớm ghê.
Rời nhà ra chốn đồng quê,
Tự mình sinh sống, bên lề cùng đinh.
Bệnh tình ghê sợ hết mình,
Cắt tình đoạn tuyệt, cực hình khổ đau.
Tránh người gặp gỡ trước sau,
La to ô uế, hãy mau xa rời.
Thiên nhan Con Chúa rạng ngời,
Cầu mong cứu chữa, đổi đời canh tân.
Lễ dâng minh chứng con dân,
Xác thân chữa sạch, tinh thần sướng vui.

THỨ TƯ, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Mt 7, 15-20).
GIẢ
Chúa thương cảnh cáo môn đồ,
Coi chừng chứng giả, mơ hồ loan tin.
Tiên tri vờ giả van xin,
Riêng tư lợi ích, vì mình tìm danh.
Giả danh mặc lốt chiên lành,
Bên trong sói dữ, tan tành đàn chiên.
Hãy xem hoa qủa trước tiên,
Cây sinh trái tốt, tự nhiên chín vàng.
Bụi gai cây xấu vệ làng,
Chỉ sinh trái xấu, dễ dàng nhận ra.
Chúa thương ban phước cho ta,
Khả năng thiên phú, ngọc ngà sinh hoa.
Ai mà lười biếng bỏ qua,
Không sinh quả tốt, mù lòa chặt đi.
Thời gian nguồn vốn thực thi,
Trổ sinh nhân đức, khắc ghi sổ vàng.

THỨ BẢY, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Mt 8, 5-17).
CỨU CHỮA
Bệnh nhân tê liệt tại nhà,
Một viên đội trưởng, đi ra gặp Thầy.
Xin Thầy cứu chữa hắn này,
Đớn đau bại liệt, chân tay rã rời.
Chúa rằng sẽ đến kịp thời,
Ngại ngùng đội trưởng, đáp lời cám ơn.
Lậy Thầy, không đáng phiền hơn,
Xin Thầy chỉ phán, sạch trơn bệnh tình.
Con đây không dám khoe mình,
Những người thuộc hạ, nghĩa tình giúp cho.
Lòng tin mạnh mẽ ai dò,
Chúa khen viên đội, phúc cho lòng thành.
Cứ về, thằng nhỏ đã lành,
Một lời Chúa phán, sáng danh muôn đời.
Chúa thương chữa hết mọi người,
Ai mà theo Chúa, rạng ngời tin yêu.

THỨ NĂM, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Mt 7, 21-29).
THỰC HÀNH
Nước Trời mở cửa đón mời,
Thực hành áp dụng, ý lời của Cha.
Không là môi miệng kêu la,
Lạy Cha, lạy Chúa, vào nhà ngay đâu.
Dù rằng trừ quỷ xua sầu,
Tiên tri phép lạ, mong cầu danh riêng.
Chúa rằng không biết ngụy chiên,
Làm điều gian ác, bạc tiền qủi ma.
Ai nghe lời Chúa thiết tha,
Xây nhà trên đá, mưa sa sợ gì.
Gió lùa bão thổi lo chi,
Giữ mình kiên vững, thực thi trong đời.
Người ngu trên cát cơ ngơi,
Mưa to gió thổi, đi đời phá tan.
Kinh ngạc giáo lý Chúa ban,
Quyền năng dậy dỗ, thiên nhan rạng ngời.
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THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST, CYCLE C
Sunday, June 12, 2019
First Reading: Genesis 14:18-20
Melchizedek, king of Salem, blessed Abram.
Responsorial Psalm: Psalm 110:1-4
You are a priest forever, in the line of Melchizedek.
Second Reading: 1 Corinthians 11:23-26
As often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim
the death of the Lord until he comes.
Gospel Reading: L uk e 9:11b-17
They all ate and were satisfied.
Background on the Gospel Reading
Today, the second Sunday after Pentecost, we celebrate a
second solemnity, which marks our return to Ordinary Time.
Today is the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of
Christ. At one time, this day was called Corpus Christi, Latin
for “the Body of Christ.” In the most recent revision of the
liturgy, the name for this day is expanded to be a more
complete reflection of our Eucharistic theology.

question, “Who is this about whom I hear such things?” and
Peter's response to Jesus' question about who he thought Jesus
was: “You are the Messiah of God.” In Luke the feeding is not
the result of Jesus' compassion for the crowd but is instigated
by the disciples. They wanted Jesus to send the crowd away to
town. Instead Jesus tells the disciples to give them some food
on their own.
The passage is meant to remind us of two feedings in the Old
Testament: the feeding of the Israelites in the desert and
Elisha's feeding of 100 people with 20 loaves in 2 Kings 4:4244. It is also connected to the institution of the Eucharist. As in
the Last Supper accounts in Matthew, Mark, and Luke and in
Paul's account in 1 Corinthians 11:23-24, Jesus takes bread,
looks up to heaven, blesses the bread, breaks it, and then gives
it to the disciples. In using this exact language, Luke is
reminding his readers that in this miracle Jesus is doing more
than feeding hungry people as God did for the Israelites and
the prophet Elisha did as well. The bread he gives is his body,
which he will continue to give as often as the community
breaks bread in remembrance of him in the Eucharist.

The feeding of the 5,000 is the only one of Jesus' miracles to
appear in all four Gospels. Luke places it between Herod's
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NATIVITY OF SAINT JOHN THE BAPTIST
Monday, June 24, 2019
First Reading: Isaiah 49:1-6
You are my servant, through whom I
show my glory.
Responsorial Psalm: Psalm 139:13,13-15
I praise you for I am wonderfully
made.
Second Reading: Acts of the
Apostles 13:22-26
John announced the coming of Jesus.
Gospel Reading: L uk e 1:57-66,80
John the Baptist is born and all
wonder what the child will be.

Background on the Gospel Reading
The first two chapters of Luke's Gospel alternate between
stories of two births. One is the annunciation and birth of John
the Baptist, who was, for Luke, the last great prophet of the
Old Testament and who prepared the way for someone greater
than any prophet—Jesus the Messiah. The annunciation and
birth of Jesus is the other story. The story of John sets the very
Jewish environment into which Jesus and John were born.
Jesus' annunciation and birth begins to move the Gospel into
the environment of the Roman empire.

In the verses before those read today, the birth of John the
Baptist has been announced by the angel Gabriel to Zechariah,
who was performing his duties as a priest in the Jerusalem
Temple. Gabriel then announced the birth of Jesus to Mary in
her home in Nazareth. Zechariah and his wife, Elizabeth, are
an old couple who have never had children. Mary is engaged
to Joseph, but they have not yet come to live together.

We read today that Elizabeth's neighbors and relatives rejoice
with her because God has shown her mercy in the birth of a
son. But they are confused when she tells them that his name
is to be John, which means “God has been gracious.”
Zechariah has been unable to speak since Gabriel appeared,
because, unlike Mary, he doubted the angel's word. But when
he writes on a tablet “John is his name” all are amazed, and a
great fear comes upon everyone. Fear, along with joy and
praise, is for Luke the appropriate response to God's mercy.
People ask, “What, then, will this child be?” But this question
has already been answered by the angel. “He will be great in
the sight of the Lord. He will turn many of the children of
Israel to the Lord their God.”
Zechariah responds with praise in his famous canticle, the
Benedictus. But that is not read today. Instead we jump to the
last verses of the chapter, which explain that John will become
strong in spirit living in the desert until it is time to show
himself to the people of Israel. When John appears again at the
beginning of Chapter 3, after the stories of the birth and
childhood of Jesus, he will prepare those people for the
ministry of Jesus by preaching a baptism of repentance for the
forgiveness of sins.

www.loyolapress.com

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com

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.

CẦN BOOKKEEPER
Xin liên lạc:
Danny 713.922.3628

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
JOHN TUAN DINH
832.654.6727
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