CHÚA NHẬT
XXIV
THƯỜNG NIÊN
NĂM C
Twenty-Fourth Sunday
Ordinary Time

Ngày 15 tháng 9
năm 2019
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

NGƯỜI CON PHUNG PHÁ

CHRIST, THE INCARNATE WORD

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
www.giaoxungoiloi.org
Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Phêrô Nguyễn Đức Cường
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
Gioan Baotixita Hoàng Anh Dũng
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):
Mở:6:00 am Đóng:10:00 pm

THÁNH LỄ:
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

Trong phần chia sẻ hôm nay, chúng ta
dừng lại ở thái độ của người cha và của
người anh cả. Trước hết là của người cha.
Người Cha
Ở vào hoàn cảnh của chúng ta, chúng ta
có nhiều cách xử sự. Trước hết, ông có
thể đuổi ngay đứa con vừa mới trở về và
nói với nó: Hãy cút đi, hãy xéo cho khỏi
mặt tao. Mày đã chẳng đem lại gì ngoài sự
nhục nhã đến cho gia đình. Đồ khốn nạn,
đồ mất dạy. Mày coi cả xứ này đang bàn
tán về gia đình mày, vì vậy mà tao chẳng
dám vác mặt đi tới đâu. Thứ đến ông có
thể thử thách đứa con một thời gian, và
đây là điều mà bất cứ người con nào đã bỏ
nhà ra đi, khi trở về đều mong được
hưởng: Xin hãy xử với con như một người
làm thuê trong gia đình. Sau hết người cha
có thể làm thinh, không thèm để ý đến nó.
Cách này là một hình phạt nặng nề nhất
đối với đứa con trở về. Nhưng người cha
đã chẳng chọn một cách nào trong ba cách
nói trên, thay vào đó, ông sung sướng như
một đứa trẻ khi thấy cha mẹ đi xa trở về.
Ông còn trút như mưa trên đứa con những
dấu chỉ mạnh mẽ để chứng tỏ tình yêu
khoan dung ông dành cho con. Ông phục
hồi quyền lợi cho nó một cách tràn đầy
như một người con của ông vậy. Người ta
nói rằng đứa con trở về đó như đã mất mà
nay lại tìm thấy và lại được thương mến
hơn trước.
Vậy Chúa Giêsu muốn nói về ai thế? Ngài
nói về Thiên Chúa, bởi vì chính người cha
chứ không phải là đứa con giữ vai trò
chính trong câu chuyện. Đó là cách Thiên
Chúa cư xử với tội nhân khi họ quay trở
về với Ngài, khi họ thực sự đổi mới cách
ăn nết ở. Đó là tâm tình đích thực của
Thiên Chúa.
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Người con cả
Trái lại người con cả sau khi nghe biết
đứa em trở về và người cha giết bê béo ăn
mừng, thì anh liền nổi giận và nhất quyết
không vào nhà. Anh đã trả lời cùng người
cha: Cha coi, đã bao năm tôi hầu hạ cha,
không hề trái lời cha, vậy mà chẳng bao
giờ cha cho tôi một con bê con để ăn
mừng với chúng bạn. Câu chuyện có thể
chấm dứt một cách tốt đẹp khi bữa tiệc
được chuẩn bị. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại
thêm phần này vào dụ ngôn? Tôi xin thưa
vì Ngài muốn mạc khải cho chúng ta biết
về cách thức Thiên Chúa suy nghĩ, cách
thức ấy hoàn toàn trái ngược với con
người. Như người anh cả xét đoán đứa em
thế nào thì người đời cũng đoán xét kẻ tội
lỗi như vậy, dù họ đã ăn năn hối cải.
Người đời đâu có thèm vui mừng khi thấy
một người tội lỗi trở lại như Thiên Chúa
đã làm. Đối với họ, kẻ tội lỗi là một con
người xấu xa và đáng khinh chê. Họ còn
chống đối lòng thương xót của Chúa nữa.
Và đó cũng là lý do để Chúa nói lên dụ
ngôn này. Người bị người ta chê trách vì
đã làm bạn với bọn thu thuế và tội lỗi, khi
những người này tìm đến để mong Ngài
ban ơn cứu độ. Chúng ta chỉ cần đọc lại
câu dẫn nhập là thấy rõ điều đó: Khi ấy
những người thu thuế và tội lỗi đến gần
Người để nghe giảng, thấy vậy bọn biệt
phái và luật sĩ lẩm bẩm: Ông này đón tiếp
những kẻ tội lỗi và cùng ăn uống với
chúng. Với ba dụ ngôn vừa nghe, Chúa
Giêsu đã chỉ trích cái nhìn hẹp hòi của
người đời, chứng tỏ cho họ thấy rằng họ
chẳng biết gì về Thiên Chúa. Người đã
nhấn mạnh: Trên trời sẽ vui mừng biết
mấy khi một kẻ tội lỗi ăn năn hối cải hơn
là 99 người công chính. Dù có vấp phạm,
chúng ta đừng bao giờ thất vọng, trái lại
hãy tin tưởng vào lòng thương xót của
Chúa mà chỗi dậy, mà trở về để được
hưởng nhờ ơn Ngài tha thứ.
http://giaophanvinh.net
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

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

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên

281.745.6286
281.435.4690
832.877.2074
832.247.5969
281.389.0958

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN
Khóa Giáo Lý Tân Tòng và Thêm Sức dành cho người lớn khai giảng Chúa Nhật ngày
22 tháng 9, từ 8:30 đến 12 giờ trưa. Xin ghi danh trong ngày khai giảng tại Hội Trường
Mẫu Tâm, phòng số 5. Nếu cần thêm chi tiết, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ.
GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 22 tháng 9, từ 3:45 đến
5:45 chiều. Xin ghi danh trong ngày khai giảng tại Hội Trường Mẫu Tâm, phòng số 19.
TRƯỜNG MẪU TÂM KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2019-2020
Chúa Nhật, ngày 22 tháng 9, Trường Mẫu Tâm khai giảng và có Thánh Lễ 2:30 trưa.
Xin quý phụ huynh đưa đón các con em đúng giờ.
Lưu ý: Bổ túc ghi danh muộn cho niên khóa 2019-2020 trong các giờ học.
CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Ngày 7 tháng 5 đến 22 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.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

Bùi Ngoan
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước
Vũ Hữu Thự
Trường Đạt

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

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

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%
• 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%
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.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Đóng Góp (tính đến 8/9/19)

$73,225

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

% Đóng Góp
Còn Thiếu

Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498

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

Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767

86%
$11,775
448

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $16,192 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Đại Học
Công Giáo tại Hoa kỳ được $3,087 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi
người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
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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 Ngọc 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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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XXIV / TN / C
Chúa Nhật ngày 15 / 9
* Xh 32, 7 – 11.13 – 14 * 1 Tm 1, 12 – 17 * Lc 15, 1 – 10
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “ Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ
vui mừng…” (Lc 15, 7)
• Xh 32, 7 – 11.13 – 14: Ông Môi-sen “làm cho nét mặt Đức
Chúa, Thiên Chúa của ông dịu lại”…Đây là sứ vụ của
Giáo Hội trong hôm nay, và – dĩ nhiên – cũng là sứ vụ của
mọi “chức danh” trong Giáo Hội : “Làm cho nét mặt của
Đức Chúa dịu lại”…để rồi trình bày về hoàn cảnh của
“những mất mát” trong thế giới con người…hầu kéo
xuống cho thế giới con người Lòng Thương Xót của Thiên
Chúa…
• Lc 15, 1 – 10: Đức Giê-su nói đến hai “mất mát” ở hai dụ
ngôn: dụ ngôn “con chiên lạc” và dụ ngôn “mười đồng
quan”: cả hai dụ ngôn đền nhằm đề cập đến “niềm vui tìm
lại”…Sứ vụ của Giáo Hội là đi tìm những mất mát, sửa
ngay những lệch lạc…Và khi thực hiện tốt sứ vụ ấy…thì
bất cứ một thành công nào cũng là niềm vui chung của cả
gia đình Thiên Chúa – trên trời và dưới đất…Kiếm tìm
những mất mát, sửa ngay những lệch lạc…cũng là cách
thiết thực nhằm làm cho “ nét mặt của Đức Chúa dịu
lại”…
• 1 Tm 1, 12 – 17: Thánh Phao-lô nhắc lại cho môn sinh Timô-tê về sự diệu kỳ của Lòng Thương Xót Thiên Chúa khi
Người chọn ông làm Tông Đồ của Đức Giê-su Ki-tô…
Lòng Thương Xót ấy không còn đếm xỉa gì đến dĩ vãng
của ông…ngược lại hoàn toàn tin tưởng sai ông lăn lộn
trong công cuộc truyền giáo cho Dân Ngoại…Ông trở
thành lời chứng sống động cho niềm vui “tìm lại được”…
Giáo huấn Lời Chúa
• “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng” (Lc 15, 7)
Danh ngôn
Chừng nào một người vẫn còn khả năng tự làm mới bản thân,
anh ta vẫn còn đang sống.
Henri Frederic Amiel
Đầu tiên hãy hỏi mình: Chuyện gì tồi tệ nhất có thể xảy ra?
Rồi chuẩn bị chấp nhận nó. Rồi tiến tới cải thiện điều tồi tệ
nhất.
Dale Carnegie
“Hãy hiểu mình” – triết gia già nói…”Hãy cải thiện mình” –
triết gia trẻ nói…Mục đích lớn nhất của chúng ta trong dòng
thời gian không phải là lãng phí tài năng và lòng nhiệt huyết
vào những thứ bên ngoài mà rồi chúng ta sẽ phải bò lại sau
lưng. Chúng ta cần nuôi dưỡng bên trong mình tất cả những gì
chúng ta có thể mang vào cuộc hành trình vĩnh hằng phía
trước.
Edward Bulwer Lytton
Thứ hai ngày 16 – Thánh Cornêliô, giáo hoàng tử đạo và
thanh Syprianô, giám mục tử đạo –
*1Tm 2, 1 – 8 * Lc 7 , 1 – 10
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Xin Ngài cứ nói một lời, thì
đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Lc 7, 7b)

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

•

•

•

1 Tm 2, 1- 8: Thánh Phao-lô nhấn mạnh đến vai trò trung
gian của Đức Giê-su Ki-tô giữa con người và Thiên Chúa/
Thiên Chúa và con người…Và nhờ đó, ngài được chọn để
trở thành Tông Đồ của Chúa hầu có thể cầu nguyện cho
tất cả mọi người…
Lc 7, 1 – 10: Đoạn Tin Mừng nói đến việc Chúa Giê-su
kinh ngạc về lòng tin của ông sĩ quan ngoại đạo – và có lẽ
cả lòng yêu thương ông dành cho tôi tớ của mình – nên
Người chữa lành đầy tớ ông…ngay cả khi chưa đặt chân
đến nhà ông…Ông quan đã có một câu nói trứ danh đến
độ Phụng Vụ của Giáo Hội lấy lại để chuẩn bị các tín hữu
dọn lòng rước Chúa trong mỗi Thánh Lễ: Lạy Chúa, con
chẳng đáng…
Giáo Hội mừng hai vị thánh tử đạo vốn là bạn thân của
nhau: thánh Giáo Hoàng Cornêliô và thánh Giám Mục
Syprianô…Thánh Giáo Hoàng Cornêliô đã quyết định tha
cho những người chối đạo trong thời kỳ bách hại, bởi vì –
dù họ chối đạo – nhưng là do sợ hãi và bị ép buộc…Tuy
nhiên nhóm giáo sĩ ly khai chống đối việc này…và trở
thành lý do để vua quan lợi dung bắt đạo…Đức Giáo
Hoàng Cornêliô đã bị bắt và bị đưa đi đày ở
Contumsenla…và ngài chết vì đạo ngày 14/9/năm 253…
Thánh Siprianô Giám Mục cũng bị bắt và ngày 14/9/258,
ngài bị xử trảm tại công trường Xettô

Giáo huấn Lời Chúa
• “Xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ tôi được khỏi
bệnh” (Lc 7, 7b)
Danh ngôn
Đức tin là con chim cảm nhận được ánh sáng khi bình minh
vẫn còn tăm tối.
Rabindranath Tagore
Đức tin là trông vào những điều không chắc chắn với niềm tin
sâu sắc.
Soren Kierkegaard

Đức tin cho phép chúng ta được nắm giữ trong những điều
chúng ta không thể thấy được.
Martin Luther
Thứ ba ngày 17 / 9 * 1 Tm 3, 1 – 13 * Lc 7, 11 – 17
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “ Hãy trỗi dậy!” (Lc 7, 14b)
• 1 Tm 3, 1 – 13: Thánh Phao-lô có những chỉ thị cụ thể cho
môn sinh của mình trong việc chọn lựa những người cộng
tác với mình trong vai trò giám quản hay trợ tá…Sự kỹ
lưỡng này giúp rất nhiều cho sự thăng tiến của cộng đoàn
giữa lòng Dân Chúa…Thiết tưởng những gì Phao-lô đề
cập đến cũng là điều mà Giáo Hội trong hôm nay quan
tâm giữa những thách đố lớn mà Giáo Hội phải đương
đầu mỗi ngày…
• Lc 7, 11 – 17: Đức Giê-su chạnh lòng thương bà mẹ khóc
lóc khi đưa đám người con trai duy nhất của mình, Người
đã “phục sinh” anh chàng thanh niên với lệnh truyền :”
Người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !”…Thực ra
– qua việc “phục sinh” này, Đức Giê-su có ý cho chúng ta
biết : Người được sai đến là để “phục sinh” con người
trong thế giới của Thiên Chúa – nơi mà – qua nguyên tổ WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

con người đành đắm mình trong thế giới của “kẻ
chết”…”Hãy trỗi dậy!” phải là một nhắc nhớ chúng ta
từng ngày và ở từng công việc…

mình lau chân Chúa và đổ bình dầu quý trên chân Chúa,
Chúa tuyên bố tại nhà một Biệt Phái mời Người dự tiệc
rằng: Chị đã yêu mến nhiều…nên – dù tội của chị có như
thế nào – thì chị cũng được tha hết…Chúa cũng không
quên nhấn mạnh: Ai yêu mến ít…thì được tha ít! Những gì
thánh Phao-lô nhắc cho môn sinh Ti-mô-tê của mình trong
đoạn thư mục vụ trên cũng là cách để diễn tả lòng yêu
mến nhiều của mỗi chúng ta trong cộng đoàn Dân Chúa…

Danh ngôn
Cách bạn bắt đầu một ngày là cách bạn sống ngày hôm đó.
Cách bạn sống mỗi ngày là cách bạn sống cuộc đời mình.
Louise Hay
Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu
như thế nào.
Ralph Waldo Emerson

Giáo huấn Lời Chúa
• “Chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7, 47)
Danh ngôn
Chúng ta bảo tình yêu là sự sống, nhưng tình yêu không hy
vọng và niềm tin là cái chết đau đớn.
Elbert Hubbard

Thước đo cuộc đời không phải là thời gian, mà là cống hiến.
Peter Marshall
Thứ tư ngày 18 / 9 - * 1 Tm 3, 14 – 16 * Lc 7, 31 – 35

Những con người đẹp nhất là những người đã từng bị đánh bại,
từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát và đã từng tìm
được đường ra khỏi vực sâu. Những người này có lòng cảm
kích, một sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời…Cuộc
đời đã làm cho họ tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và quan
tâm yêu thương sâu sắc. Người đẹp không tự nhiên mà có.
Elizabeth Kubler-Ross – tác giả người Thụy Sĩ…

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Đức Khôn Ngoan đã được
con cái mình biện minh cho” (Lc 7, 35)
• 1 Tm 3, 14 – 16: Thánh Phao-lô nhắc nhở môn sinh ngài
là Timôtê sống gắn bó với Đức Ki-tô trong lòng Giáo Hội
– Đức Ki-tô vốn là Khôn Ngoan của Thiên Chúa được gửi
đến để xây dựng Giáo Hội Chúa giữa trần gian…
• Lc 7, 31 – 35: Để kết thúc lời chứng về Gioan Tẩy Giả
cũng như về chính bản thân mình, Đức Giê-su tuyên bố:
“Đức Khôn Ngoan đã được con cái mình biện minh
cho”…Câu nói đó có thể có hai ý nghĩa: - Đức Khôn
Ngoan – vốn là chính Đức Giê-su Ki-tô của Thiên Chúa –
có thể tự mạc khải chính mình qua công cuộc cứu độ và
xây dựng trần gian; - mỗi người tin và sống Lời Chúa
cũng diễn tả việc vâng nghe Đức Khôn Ngoan hướng dẫn
và là chứng cứ về sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa giữa
lòng nhân thế…

Tình yêu thương luôn là biện pháp để chữa lành; nhưng tình
yêu không hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn.
Louise Hay
Thứ sáu ngày 20 / 9 – Lễ thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô
Chong Hansang & các bạn tử đạo
* 1 Tm 6 , 2 – 12 * Lc 8 , 1 – 3
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Cùng đi với Người có Nhóm
Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và
chữa bệnh.” (Lc 8, 1 – 2a)
• 1 Tm 6, 2 – 12: Thánh Phao-lô khuyến khích môn sinh Timô-tê của mình sống công chính, đạo đức, giàu lòng tin và
lòng mến, gắng sống nhẫn nại và hiền hòa: đấy là tất cả
những đức tính một mục tử cần có để hướng dẫn cộng
đoàn của mình…
• Lc 8, 1 – 3: Thánh sử Luca nói về nhóm phụ nữ được trừ
quỷ và chữa bệnh đã cùng đi với Nhóm Mười Hai để - với
Chúa Giê-su – họ loan báo Tin Mừng Nước Trời…
• Tất cả những gì Lời Chúa nói về người mục tử, chúng ta
nhìn thấy trong đời sống của các thánh tử đạo người Hàn
Quốc Giáo Hội mừng kính hôm nay…Đấy là cha Anrê
Kim Têgon, ông Phaolô Chong Hasang và các bạn tử
đạo…Các ngài là những vị tiêu biểu đại diện cho 103 vị
thánh tử đạo Hàn Quốc, và Giáo Hội Hàn Quốc – nhờ các
ngài – ngày một phát triển…

Giáo huấn Lời Chúa
• “Đức Khôn Ngoan đã được con cái mình biện minh
cho” (Lc 7, 35)
Danh ngôn
Nếu bạn muốn lấy mật, đừng phá tổ ong.
Dale Carnegie
Hãy nhớ không chỉ nói điều đúng ở đúng chỗ, mà còn khó hơn
nhiều là không nói điều sai vào lúc cảm thấy cám dỗ nhất.
Benjamin Franklin
Không hứa bậy, nên mình không phụ ai; không tin bậy, nên
không ai phụ mình.
Ngô Hoài Dã
Thứ năm ngày 19 / 9 - * 1 Tm 4, 12 – 16 * Lc 7, 36 – 50

Giáo huấn Lời Chúa
• “Cùng đi với Người có Nhóm Mườii Hai và mấy người
phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh” (Lc 8, 1–2a)

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Chị đã yêu mến nhiều”
(Lc 7, 47)
• 1 Tm 4, 12 – 16: Thánh Phao-lô nhắc lại cách kỹ lưỡng
những gì “người lãnh đạo cộng đoàn” phải có: - nên
gương mẫu cho người tín hữu về lời ăn tiếng nói, cách cư
xử, đức ái – đức tin – và lòng trong sạch; - chuyên cần đọc
Sách Thánh, khuyên nhủ và dạy dỗ trong các buổi họp.
• Lc 7, 36 – 50: Nhân việc làm của một người phụ nữ tội lỗi:
- lấy nước mắt thống hối của mình rửa chân Chúa, lấy tóc
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Danh ngôn
Sự cô độc của tôi không phụ thuộc vào việc quanh tôi có
người hay không có người, ngược lại, tôi ghét ai ăn trộm sự cô
độc của tôi mà không trả lại cho tôi bằng sự đồng hành đích
thực.
Friedrich Nietzche
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Có bạn đồng hành tốt trên đường khiến đường đi dường như
ngắn lại.
Izaak Walton
Hành trình luôn ngắn lại và thú vị hơn khi ta có một người bạn
đường.
Ploy

•

Thứ bảy ngày 21 – Lễ thánh Matthêu Tông Đồ, tác giả Tin
Mừng * Ep 4, 1 -7.11 – 13 * Mt 9, 9 – 13

những sa ngã dọc và dài cuộc đời mình…Vả lại – trong
công cuộc hình thành nhân loại mới trong ơn cứu chuộc –
yếu đuối của con người sẽ giúp cho những người tin và
theo Chúa biết đồng cảm với anh em…
Được gọi và đi theo Người, thánh Mat-thêu đã rao giảng,
đã viết Tin Mừng và đã chết tử đạo để làm chứng cho
Đấng Sống Lại ở Tarium, Ê-ti-ô-pi-a…

Giáo huấn Lời Chúa
• “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu
gọi người tội lỗi” (Mt 9, 13)

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “ Tôi không đến để kêu gọi
người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” ( Mt 9, 13)
• Ep 4, 1 – 7.11 – 13: Đoạn thư mục vụ gửi giáo đoàn Ê-phê
-sô khi ngài còn đang ở trong tù, thánh Phao-lô nhấn
mạnh giáo huấn: hãy ăn ở xứng đáng với ơn gọi Thiên
Chúa ban cho mình bằng khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại, biết
chịu đựng lẫn nhau với tình bác ái và xây dựng sự hiệp
nhất…vì “chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa”…
• Mt 9, 9 – 13: Đoạn Tin Mừng nói đến việc Chúa Giê-su
gọi Lê-vi – hay là Mat-thêu – ngay trên bàn thu thuế của
ông, nghĩa là đang lúc ông lo công việc “kiếm tiền” để
nuôi sống mình và gia đình mình…Bị chỉ trích là gọi Matthêu – một kẻ dưới mắt Pha-ri-siêu và Luật sĩ – là người
tội lỗi, vì làm công cụ cho đế quốc và dính dáng đến
chuyện tiền bạc, Đức Giê-su thẳng thắn tuyên bố : “Tôi
không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi
người tội lỗi.” Sự kiện nhập thể và nhập thế để cứu chuộc
là vì ngay từ đầu, con người đã sa ngã…và vẫn luôn có

Danh ngôn
Hãy hòa làm một với lý tưởng của mình để cuộc đời không thể
cướp nó khỏi tay bạn.
Albert Schweitzer
Quan trọng là tôi hiểu bản thân mình : quan trọng là đi tìm sự
thật đúng với tôi, tìm lý tưởng mà vì nó tôi có thể sống và chết.
Đó là điều mà giờ đây quan trọng nhất đối với tôi.
Soren Kierkegaard
Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt
trời.
Vissarion Grigoryevich Belinski ( 1811- 1848) –
nhà phê bình văn học người Nga…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
Sunday, September 15, 2019
First Reading: Exodus 32:7-11,13-14
Moses stands up to God, recalling all of God's great promises.

righteous like the Pharisees and scribes.
The second story, about a poor woman who will not stop
searching until she finds her lost coin, makes the same point.
Why are the Pharisees complaining? They should rejoice when
the lost are found.

Responsorial Psalm: Psalm 51:3-4,12-13,17,19
Once we are forgiven, we can hope for a new heart and a fresh
start.

Second Reading: 1 Timothy 1:12-17
Paul proves it's never too late to repent and serve God.

Finally we come to what is probably the most memorable
parable in the Gospels, the story we know as The Prodigal
Son. Just as in The Lost Sheep and The Lost Coin, this story
(found only in Luke) is really about the seeker. The loving
father is at the center of this parable. Even though his son runs
off with his father's inheritance and squanders the money, the
father waits for him, hoping for his return. Upon his son's
return, the father, “full of compassion,” runs out to embrace
and forgive him before the son can utter one word of
repentance. At this point the rejoicing begins.

Gospel Reading
Luke 15:1-32
Jesus responds to those who criticize him for keeping
company with the unworthy.
Background on the Gospel Reading
In chapter 15 of Luke's Gospel, Jesus tells three parables about
losing, finding, and rejoicing. The outcasts of society, the
taxpayers, and the sinners approach Jesus eager to hear what
he has to say. In Luke's Gospel, hearing is a sign of
conversion. The Pharisees and scribes, still suspicious of
Jesus, complain about him associating with sinners. So he tells
them these three parables.

The parable does not end there. Rather, it makes one more
point about the older son's reaction. This son who never left,
just like the Pharisees and scribes who feel they are righteous,
refuses to enter his father's house to join in the rejoicing. He
has served his father. He has obeyed him. Perhaps it was not
out of love. The father's response teaches us that God's care
and compassion extend to the righteous and sinner alike. When
we are lost, God doesn't wait for our return. He actively seeks
us out. And when the lost are found, how could we not
celebrate and rejoice?
www.loyolapress.com

In the first story, the parable of The Lost Sheep, the shepherd
leaves behind the 99 sheep to search for the 1 lost sheep.
When he finds it, the shepherd rejoices not alone as in
Matthew's version, but with friends and neighbors. In the same
way, God rejoices more over 1 sinner who repents—like the
outcasts who have come to hear Jesus—than over the 99
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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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
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

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.

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

