CHÚA NHẬT
XXVI
THƯỜNG NIÊN
NĂM C
Twenty-Sixh Sunday
Ordinary Time

Ngày 29 tháng 9
năm 2019
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

TIỀN

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
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Phó Tế:
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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

Cách đây mấy năm, một nguyệt san
xuất bản tại Luân Đôn có yêu cầu độc
giả đưa ra một định nghĩa về tiền bạc
và cho biết độc giả nào đưa ra câu
định nghĩa hay nhất sẽ được trọng
thưởng. Toà soạn đã nhận được hàng
ngàn câu định nghĩa khác nhau và đây
là câu định nghĩa đã trúng giải nhất:
Tiền bạc là giấy thông hành đại đồng,
với nó chúng ta có thể đi bất cứ nơi
đâu trên thế giới này ngoại trừ lên
thiên đàng là không được. Với nó,
chúng ta có thể mua sắm mọi sự, trừ
hạnh phúc là không thể được.
Thật là một câu định nghĩa chí lý, nó
diễn tả một sự thật mà chúng ta
thường quên, hay biết mà giả điếc làm
ngơ không muốn nghĩ tới và cũng
không muốn nghe nói tới. Nó cũng
giúp giải thích lý do tại sao người giàu
tiền bạc và của cải vật chất lại khó
được ơn cứu độ hay thường đánh mất
đi ơn cứu độ của mình.
Từ câu định nghĩa trên, chúng ta đi
vào đoạn Tin Mừng hôm nay và chúng
ta nhận thấy: Ladarô không phải vì
nghèo mà được vào thiên đàng, còn
ông phú hộ không phải vì giàu mà bị
sa hoả ngục. Đúng thế, Ladarô được
hạnh phúc chắc hẳn là vì anh đã không
oán trách và mất đi niềm tin của mình
vào Thiên Chúa, dù phải sống trong
cảnh khốn cùng. Còn ông phú hộ đã
đánh mất ơn cứu độ chỉ vì ông ta đã
sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình và
ăn chơi hưởng thụ đến độ không còn
nhìn thấy hay giả bộ không nhìn thấy
để khỏi phải trợ giúp cho Ladarô.
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Và như thế tư tưởng và đường lối của
Thiên Chúa hoàn toàn khác xa với tư
tưởng và đường lối của người đời, bởi
vì người đời coi danh vọng, tiền bạc
và thành công là bảo đảm của ơn cứu
độ để rồi không cần và không trông
đợi gì nơi Thiên Chúa nữa. Trong khi
đó, đối với Thiên Chúa thì chỉ có
người nghèo, người biết sống theo
quan niệm của Ngài, người có được
cái nhìn của Ngài mới là những cộng
sự viên cần thiết mà thôi. Chỉ có người
biết sống theo tình thần nghèo khó,
nghĩa là luôn ý thức những hạn hép và
bất toàn của mình, không tự cứu rỗi
được, nên phải mở rộng cõi lòng đón
nhận ơn Chúa, cậy dựa vào lòng
thương xót của Ngài là được cứu rỗi.
Và trong ý nghĩa đó, người có nhiều
tiền của cũng có thể là người nghèo và
được cứu độ vì đã biết sống theo tinh
thần của Chúa, liêm chính trong công
ăn việc làm, quảng đại chia sẻ tiền bạc
vật chất cũng như tinh thần cho anh
em. Đồng thời kẻ không có một đồng
xu dính túi cũng vẫn có thể là người
giàu vì tâm hồn bất chính, ích kỷ và
kiêu căng, cậy dựa vào sức riêng của
mình không cần đến Chúa và ơn thánh
của Ngài. Bởi đó hãy hoán cải ngay từ
bây giờ bởi vì giây phút hiện tại mới
thực là quan trọng, nó chính là thời
điểm duy nhất chúng ta có thể sống
như chúng ta muốn và xây dựng cho
tương lai vĩnh cửu một cách hữu hiện
nhất, vì ngày mai phải được bắt đầu từ
ngày hôm nay.
https://gpcantho.com
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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:
Phó Tế 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
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Trường Đạt
281.389.0958

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.
Thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 các em dâng hoa kính Đức Mẹ trước thánh lễ 6 giờ chiều.
TRƯỜNG MẪU TÂM NGHỈ HỌC
Chúa Nhật, ngày 6 tháng 10, Trường Mẫu Tâm nghỉ học chung vui Hai Ngày Họp Mặt
của Giáo Xứ. Sẽ không có Thánh Lễ 2:30 trưa.
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

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255

$85,000

Đóng Góp (tính đến 15/9/19)

$75,120

% Đóng Góp
Còn Thiếu

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

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

88%
$9,880
461

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $19,173 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng
đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

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

832.473.3767
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HAI NGÀY HỌP MẶT GIÁO XỨ

Giáo Xứ có hai ngày họp mặt vui hằng năm:
Thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 từ 5:00 chiều đến 10:00 đêm;
Chúa Nhật ngày 6 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
Chương Trình Gây Quỹ Thắp Sáng
của Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
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

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

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long

Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone XR

LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

Augustinô: 7pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

5 Lô An Ủi:
Mỗi Lô $100.00

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
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
Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185
Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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THI CA SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN. C
CHÚA NHẬT, TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Luca 16: 19-31)
BỐ THÍ
Nhà cao cửa rộng thênh thang,
Một ông phú hộ, giầu sang tiệc tùng.
Mặc toàn gấm vóc vải nhung,
Ngày ngày yến tiệc, hưởng dùng thỏa thuê.
Trước nhà hành khất bò lê,
Mình đầy ghẻ chốc, ê chề tấm thân.
La-za-rô sống thanh bần,
Hằng ngày đói khổ, thân trần gớm ghê.
Chó con liếm ghẻ cận kề,
Mong tìm bánh vụn, kéo lê cuộc đời.
Lang thang vất vưởng một thời,
Kết cùng cuộc sống, một đời khổ đau.
Thiên thần đón tiếp mai sau,
Ông già phú hộ, trước sau cũng dời.
Ra đi tay trắng không lời,
Vào nơi khổ ải, lửa khơi bừng bừng.
Cực hình quằn quại không ngừng,
Thương thay số kiếp, vui mừng đã qua.
Không màng thương giúp người ta,
Sự lành đã hưởng, phôi pha tháng ngày.
Bài Phúc âm thánh Luca đặt chúng ta trước một cảnh
thương tâm. Một người giầu có ăn mặc gấm vóc lụa là,
yến tiệc linh đình và một người hành khất nghèo đói lả
không nơi nương tựa. Hai người ở trong hai hoàn cảnh
khác nhau. Sau khi mãn phần, phận số đời sau cũng khác
nhau. Người nghèo nàn bệnh tật thì không do lỗi ở người
giầu. Người phú hộ cũng không xử tệ, không xua đuổi và
không làm hại chi người hành khất. Vấn đề là người phú
hộ có mắt mà không nhìn thấu, ông đã không biết chia xẻ
của ăn và tình thương với người khốn khổ. Đó chính là
lỗi mà ông phải gánh chịu.
Sự chia xẻ cho người nghèo là hình thức bác ái tốt nhất.
Bố thí thì chưa đủ, vì khi bố thí, chúng ta như thương hại
họ và cho chút dư thừa. Trong cuộc sống chúng ta thường
nói đến công bằng và bác ái. Công bằng là điều buộc
chúng ta phải làm. Không giữ đức công bằng là có lỗi.
Bác ái là điều không buộc, tùy lòng hảo tâm của chúng
ta.

Truyện kể: Có một cô giáo dạy học bên trường sang gặp
cha sở, cô kể một cách ngạc nhiên vì chuyện xảy ra trong
lớp giáo lý. Khi dạy về công bằng và bác ái, cô cho các
em thực tập qua câu hỏi: Người tín hữu có thể làm gì cho
người hành khất, không nhà không cửa. Em thứ nhất trả
lời: Chúng ta không phải làm gì cho người hành khất vì
lỗi tại họ lười biếng. Bố em nói là tại lỗi của họ nên họ bị
như thế. Em thứ hai nói: Mẹ em dặn, con phải sống xa
những người sống bên lề đường, bởi vì họ hay bắt trẻ con
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

và làm việc xấu. Em thứ ba tiế p lời: Bất cứ khi nào em đi
với mẹ của em, mẹ luôn nhắc em nhìn sang phía khác và
giả vờ như không nhìn thấy người ăn xin vệ
đường. Không có một em nào trả lời một cách tích cực
giúp đỡ người nghèo. Đó chính là ảnh hưởng của giáo
dục gia đình.
Thường thì sự giầu có làm cho chúng ta xa dần với hoàn
cảnh khổ của những người chung quanh. Khi chúng ta có
tiền bạc thì chúng ta muốn tìm chỗ yên thân để hưởng
thụ. Chúng ta không muốn bị người khác quấy rầy, nên
xây tường cao và cổng kín. Đây cũng chính là tâm trạng
chung của nhiều người. Chúng ta tìm nhiều lý do để khỏi
phải giúp đỡ người khác.
Cho thì quý hơn nhận. Chúng ta cần cho khi chúng ta còn
nhận. Một người giầu có cảm thấy buồn về lời dạy của
Chúa về việc bố thí. Ông cầu nguyện để có thể chấp nhận
sự dậy dỗ này. Càng cầu nguyện, ông càng buồn. Một
hôm thiên thần đến an ủi, hỏi sao ông buồn thế? Ông trả
lời: Tôi buồn vì lời dạy của Chúa về sự bố thí. Xem ra tôi
phải bố thí suốt đời. Thiên thần nói: Không phải thế đâu.
Ông chỉ cho khi Chúa còn cho ông. Nếu Chúa ngưng cho
ông, ông sẽ không phải tiếp tục cho nữa.
Lạy Chúa, từng giây phút trong đời chúng con nhận lãnh
hồng ân của Chúa. Xin cho chúng con biết tiếp tục chia
xẻ ân huệ Chúa ban cho với anh chị em kém may mắn
của chúng con.
THỨ HAI, TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 46-50).
CAO TRỌNG
Người nào trọng nhất Nước Trời,
Trẻ em bé nhỏ, sống đời đơn sơ.
Chúa thương đón nhận trẻ thơ,
Vòng tay âu yếm, vô bờ mến yêu.
Kẻ nào bé nhỏ yêu kiều,
Là người trọng nhất, thiên triều xứng danh.
Tâm hồn thanh khiết xinh lành,
Tin yêu phó thác, thực hành ái nhân.
Gio-an lên tiếng phân trần,
Người kia trừ quỷ, ở gần chúng ta.
Chúng con ngăn cản người ta,
Chúa rằng đừng cấm, vị tha xóa nhòa.
Họ không chống nghịch thiên tòa,
Đồng tâm trọn ý, thuận hòa kết giao.
Chúa ban ân phúc trời cao,
Sinh hoa kết qủa, biết bao phúc lành.
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THỨ BA, TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 51-56).

Đừng mang tiền bạc phụ thân,
Không đem bao bị, tinh thần thảnh thơi.
Bình an cầu chúc mọi nơi,
Gia đình xứng đáng, ban lời cầu an.
Nước Trời đã đến trần gian,
Mở lòng đón nhận, Chúa ban phúc lành.

CỨU CHỮA
Thời gian sắp mãn trong đời,
Lên đường cương quyết, Con Người phải đi.
Dân làng không tiếp khinh khi,
Tông đồ nổi giận, sinh nghi lòng người.
Thưa Thầy khiến lửa bởi trời,
Cháy lan thiêu hủy, những người cứng tin.
Chúa quay quở trách khẽ nhìn,
Tính tình ghen tị, niềm tin yếu hèn.
Thần nào xúi giục đua chen,
Ân tình đáp trả, muối men ướp đời.
Kiên tâm đối xử với người,
Rộng lòng tha thứ, cao vời biết bao.
Chúa sang làng khác truyền rao,
Cải tà qui chánh, dẫn vào đường ngay.
Chu toàn sứ mệnh hôm nay,
Ngày mai phó thác, hăng say cứu đời.

THỨ SÁU, TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Lc 10, 13-16).
SÁM HỐI
Kêu mời cải qúa tự tân,
Đổi đời sám hối, canh tân lòng người.
Tiên tri sai đến trong đời,
Răn đe dạy bảo, gọi mời đổi thay.
Thực hành phép lạ tỏ bày,
Tâm hồn chai cứng, chẳng hay đổi đời.
Cô-rô-zai hỡi một thời,
Beth-sai-đa nữa, bao lời truyền rao.
Khốn cho dân chúng biết bao,
Dửng dưng vui sống, tự cao dân lành.
Ca-pha-na-úm tranh dành,
Đua đòi thỏa mãn, công danh chức quyền.
Không màng tuân giữ luật truyền,
Thờ ơ khinh dể, lời khuyên trở về.
Tự cao tự đại tư bề,
Sa chìm thấp xuống, ê chề thảm thương.

THỨ TƯ, TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 57-62).

THEO THẦY
Trên đường rao giảng tin mừng,
Một người quyết chí, không ngừng bước theo.
Dù rằng núi đá cheo leo,
Khó khăn muôn lối, dù nghèo lang thang.
Chúa rằng con cáo có hang,
Con chim có tổ, kho tàng ẩn thân.
Con Người không chỗ náu thân,
Gối đầu chẳng có, tinh thần thảnh thơi.
Có người theo Chúa xu thời,
Lo toan công việc, giữa đời khó khăn.
Đáp ơn cha mẹ cản ngăn,
Chôn cha trước đã, lưu danh ở đời.
Theo Thầy đáp tiếng gọi mời,
Rời cha xa mẹ, tuyệt vời tu thân.
Cầm cầy ngó lại đường trần,
Thì không xứng đáng, dấn thân theo Thầy.

THỨ BẢY, TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Lc 10, 17-24).
GHI DANH
Vui mừng vinh thắng trở về,
Quỷ ma vâng phục, mọi bề an cư.
Thầy ban quyền phép riêng tư,
Kẻ thù rắn rết, miễn trừ cứu nguy.
Đừng vui thần phục lụy tùy,
Vui mừng Nước Chúa, khắc ghi tên mình.
Chúa đầy hoan lạc Thánh Linh,
Ngợi khen ca tụng, uy linh Chúa Trời.
Khôn ngoan thông thái ở đời,
Kiêu căng ngạo mạn, xa vời khó thương.
Đơn sơ thanh khiết tựa nương,
Nhiệm mầu dấu kín, khiêm nhường trao ban.
Chúa Con mạc khải thiên nhan,
Các con hạnh phúc, ngập tràn tin yêu
Ý Cha thể hiện cao siêu,
Tỏ bày mọi sự, thiên triều quang lâm.

THỨ NĂM, TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Lc 10, 1-12).
SAI ĐI
Môn đồ Chúa chọn sai đi,
Từng hai người một, xá gì gian nan.
Đồng hành nâng đỡ ủi an,
Thi hành bác ái, sẻ san tình người.
Bảy mươi hai vị vào đời,
Truyền rao chân lý, gọi mời canh tân.
Đầy đồng lúa chín vô ngần,
Cánh đồng bát ngát, rất cần thợ chuyên.
Vào đời dấn bước rao truyền,
Như chiên giữa sói, lời khuyên thanh bần.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
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TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH
FINANCIAL STATEMENTS FOR FISCAL YEAR END
JULY 01, 2018 THROUGH JUNE 30, 2019
THU NHẬP/OPERATING REVENUE:
Các Thánh Lễ và Thu Nhập Khác/General Parish:
Trường Mẫu Tâm/Pastoral & Educational Ministries:
Nới Rộng Nhà Thờ/Church Expansion:
Chuyển từ Quỹ Tiết Kiệm trên TGP/Transfer from Savings:
Tổng Thu Nhập/Operating Revenue Total:

$1,154,383.78
$142,981.00
$395,749.33
$1,550,000.00
$3,243,114.11

CHÍ PHÍ/OPERATING EXPENSES:
Điều Hành/General Parish:
Trường Mẫu Tâm/Pastoral & Educational Ministries:

($579,050.20)
($112,711.09)

Linh Mục, Phó Tế & Phối Ngẫu, Ứng Viên Phó Tế & Phối Ngẫu/ Clergy:
Nới Rộng Nhà Thờ/Church Expansion:
Tiệc Tết & Hội Chợ/Tết & Festival
Kiến Trúc Sư & Nhà Thầu/Architect & Contractor Fees:
Tổng Chí Phí/Operating Expenses Total:
Tổng Thu Nhập/Operating Revenue Total:
Tổng Chí Phí/Operating Expenses Total:
THU NHẬP trừ CHÍ PHÍ / INCOME - EXPENSES = THẶNG DƯ
QUỸ TIẾT KIỆM VÀ ĐIỀU HÀNH/SAVINGS AND CHECKING:

($111,981.59)
($61,970.95)
($2,322,809.39)
($3,188,523.22)
$3,243,114.11
($3,188,523.22)
$54,590.89
$4,089,643.03

TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading: Amos 6:1,4-7
God will judge the complacency of the people and their
leaders.

asks that Lazarus be sent to warn his family, but this is denied
with the reminder that Moses and the prophets have warned of
judgment for those who neglect the care of the poor.

Responsorial Psalm: Psalm 146:7-10
Happy are those who find solace in God, the help of the poor.

In the context of Luke's Gospel, this parable, delivered in the
presence of a crowd of listeners, is part of Jesus' response to
some Pharisees. These Pharisees are described in Luke's
Gospel as “loving money.” (Note: The Pharisees were
followers of a sect of Judaism active before, during, and after
Jesus' lifetime. They taught an oral interpretation of the Law of
Moses as the basis for popular Jewish piety. They put less
emphasis on Temple worship and more on applying the law to
everyday life. Though they are often portrayed negatively in
the Gospels, they shared many of Jesus' and the early Church's
concerns about the law.) Jesus observed that the actions of
some Pharisees betrayed misplaced priorities: they spoke one
way, but acted in another. The story of the rich man and
Lazarus demonstrates the importance of the care of the poor
and is a reminder to those who would follow Jesus of the
unimportance of wealth in the eyes of God.
www.loyolapress.com

Second Reading: 1 Timothy 6:11-16
Paul exhorts Timothy to stay faithful to God in all things.
Gospel Reading: Luke 16:19-31
Jesus tells the parable of the reversal of fortunes between the
rich man and the poor man, Lazarus.
Background on the Gospel Reading
A major theme in the Gospel of Luke is the importance of the
care of the poor in the life of discipleship. In the parable found
in today's Gospel, Jesus contrasts the life of a rich man and the
poor man, Lazarus, who lives in the shadow of the rich man
and his wealth. Both die. Lazarus finds himself in heaven; the
rich man in the netherworld. The rich man asks for assistance
from Lazarus in his torment. But Abraham reminds the rich
man of the good things he had in his life and describes the
current situation as a reversal of fortunes. The rich man then

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

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

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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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.
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