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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:
Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Phêrô Nguyễn Đức Cường
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
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

Bùi Ngoan
281.745.6286

11:00 am

Phạm Bình Hải
281.299.4307

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn

Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái: “… Lúc khởi đầu
cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi
đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết
nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ.” Thực
vậy, giao ước hôn nhân được Thiên Chúa phối hợp, chúc lành thì loài người không
được hủy bỏ.
Cầu xin Chúa ban thêm muôn vàn ân sủng, để những ai đang sống đời hôn nhân
luôn thắm nồng tình yêu. Xin Chúa chúc lành nâng đỡ những đôi vợ chồng, khi đối
diện với phong ba bão táp của cuộc đời, luôn trung thành tiến bước trong yêu
thương và hạnh phúc, cùng nhau sống và chết trong huyền nhiệm tình yêu mà
Thiên Chúa đã kết hợp.
Sinh hoạt giáo xứ:
Sau hơn 2 năm sửa soạn, công trình nới rộng nhà thờ sẽ được khởi công vào ngày
15 tháng 10. Xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, diễn tiến dự án Nới Rộng
Nhà Thờ trong hơn 2 năm vừa qua:
 Tháng 5 năm 2016, thành lập Ủy Ban Nới Rộng Nhà Thờ (6 thành viên GX).
 Tháng 7 năm 2016, Đức Hồng Y DiNardo, Tổng Giám Mục TGP GalvestonHouston cho phép khởi sự công trình nới rộng nhà thờ.
 Tháng 12 năm 2016, Ông Steve Lucchesi, Kiến Trúc Sư công ty Ziegler
Cooper được chọn vẽ sơ đồ cho dự án.
 Từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018, sơ đồ “Nới Rộng Nhà Thờ”,
cùng các bản vẽ khác của những kỹ sư liên quan đến: thiết kế cấu trúc, hồ
thoát nước để tránh bão lụt, hệ thống điện, nước, máy lạnh, vệ sinh, môi
trường cây xanh, thử nghiệm đất, bãi đậu xe… đã được gửi cho Văn Phòng
Cấp Giấy Phép thuộc Thành Phố Houston để xin giấy phép cho công trình.
Tháng 9 năm 2018, Văn Phòng Thành Phố đã cho giấy phép để khởi công.
 Sau khi VP Thành Phố Houston cho giấy phép, 6 Công Ty Xây Cất đã tham
dự việc đấu thầu cho dự án. Ủy Ban Nới Rộng Nhà Thờ đã đồng nhất chọn
Công ty Humphries Construction cho công trình xây cất. Humphries
Construction cho giá thấp nhất và cũng là công ty đã khởi sự xây cất Nhà Thờ
Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể năm 1998.
 Thời gian đầu khởi công, các việc phụng tự vẫn được cử hành trong nhà thờ.
Khoảng đầu tháng 5 đến tháng 9 năm 2019, các việc phụng tự sẽ được cử hành
tại hội trường Mẫu Tâm. Kinh phí hoàn tất cho dự án khoảng $4.00 triệu Mỹ
kim, để có thêm gần 1000 chỗ ngồi. Công trình sẽ hoàn tất tháng 10 năm 2019.
Ủy Ban Nới Rộng Nhà Thờ sẽ tiếp tục chia sẻ tiến trình xây cất trong những ngày
tháng kế tiếp. Chân thành cám ơn quý ông bà và anh chị em đã và đang rộng lòng
góp công, của giúp xây dựng giáo xứ.
Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể luôn đồng hành với chúng ta.

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ
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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:
Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
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

ĐỀN TẠ VÀ DÂNG BÔNG KÍNH ĐỨC MẸ
Tháng Mười, Tháng Mân Côi, 7:30 tối thứ Hai và Ba, sẽ có giờ đền tạ và dâng bông
kính Đức Mẹ. Các ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 7:30 tối, thánh lễ và nghi thức dâng bông
kính Đức Mẹ.
HAI NGÀY HỌP MẶT GIÁO XỨ
Giáo Xứ có hai ngày họp mặt vui hằng năm:
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 10 từ 5:00 chiều đến 10:00 đêm;
Chúa Nhật ngày 7 tháng 10 từ 8:00 sáng đến 10:00 đêm.
Xin quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng gia đình đến chung vui để giúp phát triển giáo xứ.
TRƯỜNG MẪU TÂM NGHỈ HỌC
Chúa Nhật, ngày 7 tháng 10, Trường Mẫu Tâm nghỉ học chung vui Hai Ngày Họp Mặt
của Giáo Xứ. Sẽ không có Thánh Lễ 2:30 trưa.
TRẺ EM THAM DỰ THÁNH LỄ
Quý phụ huynh, khi mang các trẻ em đi tham dự Thánh Lễ, xin đừng để các em chạy
hoặc nghịch trong Phòng Ấu Nhi hay ở ngoài tiền sảnh nhà thờ để việc thờ phượng được
nghiêm trang sốt sáng.
DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
là $85,000 Mỹ kim. Những ai chưa đóng góp, xin vui lòng đóng góp cho Tổng Giáo
Phận $150 Mỹ kim, hay nhiều ít tuỳ khả năng. Rất mong sự cộng tác của quý Ông Bà
Anh Chị Em.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể $85,000

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
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
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767

% Đóng Góp

90.26%

Số Gia Đình đã đóng góp
(1,516 Gia Đình ghi danh Giáo Xứ)

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

$76,725

Còn Thiếu

Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

Đóng Góp (tính đến 30/9/18)

$8,275
438

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.
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%
• AB Flooring & Remodeling - 5%
 Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
• AYVA Banquet Center - 5%
 Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)

LÁI XE TRONG KHUÔN VIÊN GIÁO XỨ
Chỉ được lái xe tối đa là 5 mile một giờ (5 mph). Để tránh tai nạn và giúp cho giao thông
trong khuôn viên Giáo Xứ được nghiêm chỉnh, lối vào Giáo Xứ là đường một chiều bên
phía Nhà Thờ Tin Lành, lối ra một chiều phía bên chợ Walmart.
Từ trong khuôn viên của Giáo Xứ đi ra đường Kirkwood chỉ được phép quẹo phải. Xin
mọi người nghiêm chỉnh thi hành, nếu không, có thể bị giấy phạt của cảnh sát.
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,079 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

2

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

VÉ SỐ NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Giai Đoạn III
Hai Ngày Họp Mặt Giáo Xứ
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 10 - 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm
Chúa Nhật, ngày 7 tháng 10 - 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm
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

Lô Độc Đắc:
2018 Lexus NX300

Lô Hạng Nhất:
Tempur-Pedic
Queen Size Mattress
(Bảo Trợ: Anh Lãng Nguyễn Direct Furniture)

Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà

Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone X

Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

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

5 Lô An Ủi:
mỗi lô $100.00
Giá Ủng Hộ mỗi vé: $20.00
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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 XXVII/TN/B
Thứ hai ngày 8/10 – Lc 10 , 25 – 37

Thứ ba ngày 9/10 – Lc 10 , 38 – 42

Nội dung Tin Mừng
 Đứng trước câu hỏi của người thông luật nhằm để thử
Người: “Phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia
nghiệp?”, Chúa nhắc lại điều răn cốt lõi và cũng là những
điều kiện cốt lõi để được sống đời đời: Yêu mến Đức Chúa
là Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí
khôn – Và yêu mến người thân cận như chính mình…
 Người thông luật còn thắc mắc về “người thân cận” và
Chúa trả lời ông bằng dụ ngôn “Người Samaritanô nhân
lành” – một câu trả lời bày cách cho để mà thực hiện…
 Cách Chúa bày đó, những người tin đã nhiều lần được
nghe và được quảng diễn về nhiều mặt, thế nhưng con số
thực hiện…thì có lẽ là không mấy lạc quan…
 Cho nên – thêm một lần nữa – chúng ta nghe lại giáo
huấn: Ông, bà, anh, chị…hãy đi và hãy làm như vậy…để
cố gắng từng ngày…

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su và các môn đệ thăm gia đình Matta – Lazarô
– Maria ở Bê-tha-ni-a…
 Matta đôn đáo lo việc tiếp khách, Maria ngồi bên chân
Chúa nghe Chúa nói…
 Matta buột miệng “than” một chút – sự than vãn mang
tính yêu thương hơn là kêu khổ…
 Nắm ngay lấy cơ hội ấy, Chúa cho mọi người biết: phần
tốt nhất là được kề cận bên Chúa để nghe Người giảng
dạy…
 Giáo huấn ấy của Chúa cũng nhắc chúng ta – trong hôm
nay – mỗi lần dâng Thánh Lễ cũng hãy biết lo cho mình có
“phần” tốt nhất: đấy là nơi chỗ chúng ta có thể nghe lời
Chúa rõ để mà thực hành…
Giáo huấn Tin Mưng
 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần
tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (c. 42)

Giáo huấn Tin Mừng
 “Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng
thương xót đối với người ấý”. Đức Giê-su bảo ông ta:
“Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.” (c. 37)

Ca dao
Dẫu rằng chí thiển , tài hèn
Chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ

Ca dao
Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Chim khôn chưa bắt đã bay,
Người khôn ít nói, ít hay trả lời.

Anh em như thể chân tay,
Rách, lành đùm bọc – dở, hay đỡ đần.

Danh ngôn
Đôi khi những quyết định nhỏ cũng có thể thay đổi cả cuộc
dời.
Keri Russel – diễn viên điện ảnh người Mỹ

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Mỗi sự chọn lựa là tấm ghép hình nhỏ, chúng ta sẽ ghép nên
bức tranh định mệnh của cuộc đời bạn.
Edwin Markham (1852-1940) – nhà thơ người Mỹ

Danh ngôn
Khen ngợi tôi, và tôi có thể không tin bạn.
Chỉ trích tôi, và tôi có thể không thich bạn.
Tảng lờ tôi, và tôi có thể sẽ không tha thứ cho bạn.
Khuyến khích tôi, và tôi có thể sẽ không quên bạn.
Yêu mến tôi, và tôi có thể sẽ buộc phải yêu mến bạn.
William Arthur Ward

Cuộc đời xoay quanh những chọn lựa. Và những điều được
chọn sẽ hình thành nên con người bạn.
John Maxwell – chuyên gia về nghệ thuật lãnh đạo
người Mỹ

Những con người đẹp nhất là những người từng bị đánh bại,
từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát, và đã tìm được
đường ra khỏi vực sâu. Những người này có lòng cảm kích, sự
nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời. Cuộc đời đã làm họ
tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và quan tâm thương yêu
sâu sắc. Người đẹp không tự nhiên mà có.
Elizabeth Kubler – Ross (1926 – 2004) – bác sĩ tâm thần,
tác giả phương pháp đối mặt với mất mát tinh thần…
gồm 5 giai đoạn…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 biết chọn cho mình những thuận lợi nhất để có thể nghe
Lời Chúa…
 tìm cách thực hiện Lời Chúa ở những chọn lựa nhỏ nhặt
của từng ngày…
Thứ tư ngày 10/10 – Lc 11 , 1 - 4

Nội dung Tin Mừng
 Thấy Chúa cầu nguyện…và một người trong Nhóm môn đệ
xin Chúa dạy cách cầu nguyện…
 Chúa dạy các ông Kinh lạy Cha – lời kinh nằm lòng của
những người tin qua muôn thế hệ…
 Lời kinh ấy ngắn gọn, dễ nhớ và bao gồm tất cả những gì
cần thân thưa với Thiên Chúa là Cha…Chúng ta tạm chia
thành hai phần: - phần dành để nói đến những gì chúng ta
cam kết thực hiện đối với Thiên Chúa: làm cho Danh

Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho
đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ lại được.
Elbert Hubbard
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 cố gắng để tập sống yêu thương…
 đừng để cho những “mất mát” tinh thần hay vật chất quật
ngã và làm cho mình trở nên vô cảm…
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Cha được vinh hiển, làm cho Triều Đại Cha hiển hiện trên trần
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Giáo huấn Tin Mừng
 “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con
cái mình của tốt lành, phương chi Cha trên trời lại không
ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”(c. 13)

gian này, làm cho ý muốn của Cha được thực hiện nơi
mình và nơi mọi người; - phần cầu xin cho chính mình: xin
đủ ăn hằng ngày, xin tha thứ những lỗi lầm của mình, xin
cho mình biết tha thứ cho anh em, xin đừng để chúng ta
yếu lòng rơi vào cám dỗ của ma quỷ…và xin cho – trong
giờ sau hêt – chúng ta không rơi vào tay ma quỷ…
 Được đọc khá nhiều lần trong một ngày…nên nhiều khi lời
cầu rơi vào tình trạng vô tâm, không được suy nghĩ và
thiếu những cảm nhận…

Gương sống: thánh Phê-rô Lê Tùy , Linh mục , tử đạo
Ngài sinh năm 1773 trong một gia đình trung nông làng Bằng
Sở, xứ đạo Sở Hạ, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội…Qua
tuổi thiếu niên, chú Tùy nhập chủng viện Kẻ Vĩnh, tỉnh Nam
Định…và sau đó được phong chức Linh mục…Ngài làm phó
xứ Đông Thành (Chân Lộc)…rồi làm chánh xứ Nam Đường,
tỉnh Nghệ An…với một lòng hăng say của một mục tử nhiệt
thành…

Giáo huấn của Tin Mừng
 “Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở một nơi kia. Người
cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói
vơi Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu
nguyện.” (c. 1a)

Chớ than phận khó ai ơi,
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây

Năm 1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm Đạo…và mùa
thu năm 1833, trong một lần đi ban các bí tích cuối cùng cho
một người hấp hối, cha bị bắt…Giáo dân nghe tin thì gom tiền
xin chuộc…Quan bằng lòng với điều kiện cha phải tự nhận
mình là thầy thuốc đi thăm bệnh nhân…Cha Tùy cương quyết
từ chối lời khai gian dối…Ngài bị giải về ngục đường Nghệ
An…Tại đây, quan cũng yêu cầu ngài tự nhận là thầy thuốc để
được tha, nhưng ngài đáp:

Sinh ra trong cõi hồng trần,
Làm người phải lấy chữ NHÂN làm đầu

Cám ơn quan lớn đã muốn cứu tôi, nhưng lương tâm một đạo
trưởng đạo Thiên Chúa không cho phép tôi làm theo ý quan.

Danh ngôn
Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành đạo đức.
Hegel

Quan lập án gửi về kinh và nghĩ rằng người đã 60 tuổi thì sẽ bị
phạt tiền thôi chứ không bị xử tử, nhưng vua Minh Mạng đã hạ
bút châu phê: Tên Lê Tùy đã xưng là đạo trưởng và truyề n bá
tà đạo cho dân, phải trảm quyết…

Ca dao
Trăm năm ghi tạc chữ ĐỒNG
Dù ai thêu phụng, vẽ rồng mặc ai

Tình yêu là sự thông thái của kẻ dại khờ và sự khờ dại của
người thông thái.
Samuel Johnson

Ngày 11 tháng 10 năm 1833, bản án xử trảm được thi hành tại
pháp trường Chợ Quân Ban…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 biêt cầu xin và xin để cho ý Chúa được thể hiện…
 Thánh Thần luôn hoạt động, việc cầu xin là của chúng ta,
sự đáp ứng là của Thánh Thần, bởi vì Người mới biết điều
gì ích lợi cho chúng ta cả xác lẫn hồn…

Không phải trong lời nói, không phải trong tư duy…Tôi chỉ
thấy sự lớn lao của anh ta trong hành động, trong cuộc dời anh
ta.
Hermann Hesse
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 sống mỗi ngày để Danh Cha cả sáng – Nước Cha trị đến –
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…
 làm sao đó để - qua cuộc sống của riêng mình – những
người chung quanh nhìn thấy Thiên Chúa…

Thứ sáu ngày 12/10 – Lc 11 , 15 – 26
Nội dung Tin Mừng
 Luca ghi lại sự kiện Chúa trừ quỷ, nhưng những người có
ý xấu lại cho rằng Chúa dựa vào uy lực của quỷ vương để
mà trừ quỷ…
 Chúa giáo huấn họ và tất cả mọi người: Dù là ma quỷ…
thì muốn có sức mạnh cũng phải phối hợp với nhau…
 Người cho họ biết: Việc Người ra tay trừ quỷ…là dấu
chứng sự hiện diện của Nước Trời và quyền lực của Thiên
Chúa ở giữa họ…
 Chúa kêu gọi mọi người cùng đồng hành với Người…
 Người cũng cho biết: Nếu không tin, không đồng hành với
Người…thì – khi sa ngã – sẽ khó mà chỗi dậy, vì ma quỷ
luôn tìm hết cách để cám dỗ…

Thứ năm ngày 11/10 - Lc 11 , 5 – 13
Nội dung Tin Mừng
 Chúa đưa ra dụ ngôn về sự khẩn khoản của một người
bạn, và sự khẩn khoản này đã được đáp ứng…
 Dùng dụ ngôn ấy, mục đích là để khuyến khích chúng ta
biết cầu xin, biết gõ cửa…
 Thiên Chúa là Cha nhân hậu…Người biết chúng ta cần
gì…và Người sẽ đáp ứng theo lòng nhân hậu của Người…
 Tuy nhiên điều quan trọng là xin cho “ý Cha được thể
hiện” và cũng xin cho chúng ta biết đón nhận ý Chúa, bởi
vì chỉ có Chúa mới rõ chúng ta cần gì và cần đem lại cho
chúng ta điều chi…
 Chúa có nói đến việc ban Thánh Thần cho những kẻ xin,
bởi vỉ giai đoạn chúng ta đang sống hôm nay là giai đoạn
hành động của Chúa Thánh Thần…và Thánh Thần cũng là
Đấng vô cùng linh động: Người biết đáp ứng đúng nơi,
đúng chỗ và đúng người…
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Giáo huấn Tin Mừng
 “Còn nếu tôi dùng ngón tay của Thiên Chúa mà trừ quỷ,
thì quả là Triều Đại của Thiên Chúa đã đến giữa các
ông.” (c. 21)
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Danh ngôn
Gánh nặng là dành cho những bờ vai đủ mạnh mẽ để nâng
chúng.
Margaret Mitchell (1900-1949)-tiểu thuyết gia người Mỹ,
tác giả cuốn “Cuốn Theo Chiều Gió”…

Ca dao
Hình hài con khi còn là cát bụi
Lớn dần lên qua tim mẹ bao dung
Có tát cạn biển Đông mới tỏ tường lòng mẹ.
Không trèo qua non Thái sao thấu hiểu tình cha.

Kỷ luật tự thân là sức mạnh. Suy nghĩ đúng là ưu thế. Sụ bình
tĩnh là quyền lực.
James Allen

Danh ngôn
Làm mẹ là một thái độ sống. Không chỉ là một mối liên hệ
sinh học.
Robert A. Heinlein (1907-1988)- nhà văn khoa học
viễn tưởng người Mỹ…

Thế giới bẻ gãy tất cả, và sau đó, một số người nên mạnh mẽ
hơn ở nơi từng bị bẻ gãy.
Ernst Hemingway

Tình yêu mẹ dành cho con không giống bất cứ điều gì khác
trên thế giới. Tình yêu đó không luật lệ và không có hối tiếc.
Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên
đường lan tỏa của nó mà không chùng bước.
Agatha Christie

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 nhận ra quyền lực chữa lành của Chúa qua những gi chúng
ta sống mỗi ngày…
 không tìm cách giải thích – và giải thích với ý xấu –
những điều tốt lành xảy ra quanh mình…

Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai khác, nhưng không ai có
thể thay thế người mẹ.
Gaspard Mermillod (1824-1892) – Hồng Y người Mỹ
thuộc Giáo Hội Công Giáo…

Thứ bảy ngày 13/10 – Lc 11 , 27 – 28
Nội dung Tin Mừng
 Một người phụ nữ trong đám đông nghe Chúa giảng đã
lên tiếng tôn vinh Mẹ của Chúa, bởi vì Người đã cho họ
thấy sự “đặc biệt” trong lời giảng của Người…
 Nắm ngay lấy cơ hội – Chúa vẫn thường như thế - để
hướng những người nghe về một sự hạnh phúc khác tuyệt
vời hơn nhiều: nỗi niềm hạnh phúc của những người
“lắng nghe” và “tuân giữ” lời Thiên Chúa…
 Và – dĩ nhiên – Đức Maria là người “lắng nghe” và “tuân
giữ” số một trong thế giới con cái loài người…

Vũ trụ có nhiều ký quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là
trái tim người mẹ.
Bernard Shaw
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 cám ơn Chúa vì Người cho chúng ta làm con cái Mẹ
Maria…
 lây gương “lắng nghe” và “tuân giữ” lời Thiên Chúa nơi
Đức Maria làm lẽ sống từng ngày…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: “Phúc
thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (c. 28)

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

October 19
Myriam Dinner for High School Girls

October 27
Silent Discernment Retreat

Friday, Oct. 19, Myriam Dinner
6:30 p.m.–9:30 p.m.

Do you want to become aware of God's voice in your life?
Learn more about St. Ignatius' Discernment of Spirits while
spending time with God in silence. Retreat will include
conferences provided by Fr. Richard McNeillie, and
opportunities for spiritual direction. $20 registration fee; lunch
included. Space is limited; daily prayer life required.

A dinner with Sisters from around the Archdiocese, for high
school girls at Villa de Matel (6510 Lawndale St. Houston,
77023). Must register in advance to attend; seating is limited;
event is free. Deadline to register is Oct 12.

To register, go to
www.houstonvocations.com/silentretreat
Call 281-652-8239 for more information.

For videos, registration and forms, visit
www.houstonvocations.com/myriam-dinner

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

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.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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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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