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Cha Chánh Xứ:
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Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
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

ĐỨC TIN BẰNG HẠT CẢI
Sau khi nghe Đức Giêsu nói một loạt
những dụ ngôn như: Men trong bột,
muối đất, con chiên lạc, người cha
nhân hậu với đứa con phung phá,
quản lý bất trung, ông phú hộ … và
những lời khiển trách Pharisiêu ham
tiền, cảnh cáo kẻ gây cớ cho người ta
và nhất là kẻ bé nhỏ vấp ngã sẽ bị cối
đá buộc vào cổ ném xuống biển. Đức
Giêsu khuyên các môn đệ tha thứ cho
nhau, đặc biệt khuyến khích các ông
từ bỏ mình, vác thập mình mà theo
Người. Các tông đồ đã xin Đức
Giêsu: “Thưa Thầy xin thêm lòng tin
cho chúng con”.

đến thế gian, để cứu những người tội
lỗi, mà kẻ số một là tôi” (Tm. 1, 15).
Thánh Phaolô viết thư này trong tù
để, khuyến khích Timôthêu tin tưởng
mạnh mẽ vào việc loan báo Tin
Mừng. “Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng
ta. Người đã ban cho tôi đầy tràn ân
sủng, cùng với đức tin và đức mến
của một kẻ được kết hợp với Người”.
Như vậy, Thánh Phaolô muốn thúc
giục Timôthêu và chúng ta tin mạnh
mẽ vào Đức Giêsu, dù chúng ta gặp
bất cứ khốn khó nào, cũng được
Người cho chúng ta chiến thắng và
đầy tràn ân sủng (Bài II).

Người kêu gọi các ông phải có đức tin
chỉ lớn bằng hạt cải thôi, cũng có một
sức mạnh chuyển núi dời non để có
tinh thần khiêm tốn phục vụ như một
đày tớ hết lòng chu toàn mọi việc cho
chủ mà vẫn thấy mình vô dụng.

Tiên tri Habacúc sống 600 năm trước
Đức Giêsu, khi thấy dân Chúa bị quân
Babilon chiến thắng, bạo tàn, phá hủy
vương quốc Giuda, ông đã kêu gọi họ
tin tưởng nhẫn nại chờ ngày Thiên
Chúa đến cứu độ đúng kỳ Chúa hẹn
(Bài I). Nhiều lần Đức Giêsu đã nói:
“Đức tin của con đã cứu con”. Theo
bài Tin Mừng hôm nay, Người còn
nói mạnh mẽ hơn: “Nếu anh em có
lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh
em có bảo cây dâu này: hãy bật rễ lên
xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng
sẽ vâng lời anh em”. Nhưng dù làm
được việc lạ lùng như thế, “thì hãy
nói: Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô
dụng”.

Đức Giêsu đòi các tông đồ, các môn
đệ và mọi tín hữu phải có đức tin như
thế. Biết bao nhiêu vị Thánh đã đáp
lại lời khuyên đó.
Vị tông đồ vĩ đại như Phaolô, đức tin
mạnh mẽ như sắt đá, không sức mạnh
nào khuất phục được, dù binh hùng
tướng mạnh của Đế quốc Rôma, dù
cực hình, dù biển cả, dù sự chết, cũng
không làm Ngài chùng bước phụng sự
Chúa và đi cứu hàng triệu các linh
hồn thuộc hàng chục quốc gia về cho
Chúa. Thế mà Ngài chỉ thấy mình
như một đứa trẻ sinh sau đẻ muộn,
thiếu ngày tháng, luôn luôn nhận
mình tội lỗi nhất. Ngài viết: “Đây là
lời đáng tin cậy và đáng mọi người
đón nhận: Đó là Đức Giêsu Kitô đã

Quả thực, chính đức tin cho chúng ta
làm được những việc lạ lùng và đồng
thời cho biết: Chúng ta chỉ là những
đầy tớ vô dụng, vì không có ơn Chúa,
Chúng ta chẳng làm được gì.
Thánh Phanxicô Salê lúc 19 tuổi bị
bệnh nặng, nghĩ mình sắp chết và

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

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.

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phó Tế Phạm Harry Hưng

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.

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

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.

- 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

BAN GIÚP LỄ
Các em (nam và nữ) đã lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa, muốn tham
gia vào Ban Giúp Lễ, xin quý Phụ Huynh liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ để ghi
danh cho các em.
BAN TRẬT TỰ
Ban Trật Tự đang cần thêm người phục vụ, quý Anh hoặc Chị muốn tham gia
vào Ban Trật Tự, xin liên lạc Anh Kevin (Trưởng Ban Trật Tự).
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.

Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

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)

Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557

***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.***

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
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 $23,245 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.

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

thấy mình thật vô dụng. Ngài đã nói
với thầy dậy y khoa rằng: “Khi con
chết, xin thầy lấy xác con để cho sinh
viên học tập mổ sẻ”. Thời đó, năm
1587, mổ xẻ xác người, ăn cắp xác
người chết là thứ tội gớm ghiếc. Vì
thế, trường y khoa buộc lòng phải ra
nghĩa địa ăn trộm xác về cho sinh
viên học tập. Nên ông thầy trả lời:
“Chắc gia đình sẽ kết án thầy”. Vị
thánh trẻ nài van: “Điều đó rất an ủi
con khi con chết. Con nghĩ rằng khi
còn sống, con chỉ là đầy tớ vô dụng.
Con muốn ít nhất sau khi chết, còn
có cái gì tốt”. Sau này ngài đã làm
Giám mục thành Giơ-ne-vơ. Vua
Louis IV phải công nhận rằng:
“Giám mục Geneve có tất cả mọi
nhân đức và không hề lầm lỗi! Ngài
đã làm bao nhiêu việc tông đồ lớn lao
và giúp giáo phái Calvin trở lại. Thế
mà ngài vẫn luôn luôn nói: “Tôi chỉ
là đầy tớ vô dụng”
Ngày nay, trong thế giới văn minh
hiện đại này, không ai không biết đến
một bà già qua đời năm 87 tuổi (1997). Bà không một địa vị, chức
quyền trong xã hội. Thế mà từ Tổng
thống, Chủ tịch các nước lớn như
Liên Xô, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn
Độ, đến các nước nhỏ như Việt Nam,
Lào, Cam Bốt đều mời bà đến viếng
thăm, đó là Mẹ Têrêxa Calcutta. Mẹ
chỉ là một chị Dòng Bác Ái. Năm
1948, Mẹ nhìn thấy một bà đói ăn
nằm bên đống rác, một trẻ sơ sinh bị
vất vào sọt rác, lòng mến Chúa và
thương người mạnh mẽ của Mẹ đã

khiến Mẹ xúc động vô cùng đau xót.
Mẹ nhìn thấy những người đau khổ
đó như Đức Giêsu bị bỏ rơi. Từ đó
Mẹ đã hiến cả cuộc đời cho những
người phong cùi, đau ốm, cùng khổ
đang hấp hối nằm hè phố, ở ổ chuột,
nơi cống rảnh để đưa về phục vụ họ
như ông chủ của mình, như Chúa của
mình, Mẹ đã lập gần 300 nhà dòng
trên khắp thế giới và nhất là Ấn Độ
để nuôi dưỡng, chăm sóc các người
đau khổ, neo đơn, bệnh tật, cô nhi.
Và có lẽ không ai trên thế giới này đã
được tặng nhiều giải thưởng cao quý
bằng mẹ. Ấn Độ tặng Mẹ giải thưởng
Bông Huệ tuyệt vời năm 1963. Phi
Luật Tân tặng Mẹ giải thưởng Massaysay. Rôma tặng Mẹ giải Hòa Bình
Gioan 23 năm 1974 và Mẹ được tặng
giải Nobel Hòa Bình thế giới năm
1979. Thế mà mẹ luôn coi mình là
cây bút chì nằm trong tay Thiên
Chúa, không dám coi mình là đầy tớ
vô dụng nữa.
Lạy Chúa, đức tin của Mẹ Têrêxa
cho Mẹ nhìn thấy Chúa trong những
người hèn mọn đau khổ, và thấy
mình chỉ là thứ đồ vật nhỏ bé chưa
đáng là đầy tớ của Thiên Chúa. Đức
tin đó đã làm rung chuyển cả thế giới
này. Xin cho chúng con cũng được
đức tin khiêm tốn tột cùng đó, mới
mong làm rung chuyển lòng Người.
Trích trong ‘Xây Nhà Trên Đá’ của
Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 27 TN
Lc 10,25-37

tâm can, lay chuyển mình, làm việc trong mình. Có gì hoạt
động bằng sự lột xác, sự biến đổi ấy?” (ĐHY Phanxicô Xavier
Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, số 147). Chọn Chúa
trước đã chứ không phải chọn việc của Chúa. Và khi đã có
Chúa thì mình sẽ biết phục vụ Chúa bằng việc gì.

MẪU GƯƠNG NGƯỜI SA-MA-RI
“Ông (Sa-ma-ri) ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết
thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên
lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.” (Lc 10,34)

Chia sẻ: Có khi nào bạn nhận ra đằng sau những hoạt động
hăng say của mình có một động cơ tiềm ẩn muốn thể hiện bản
thân hay muốn được nhìn nhận giá trị trong mắt người khác?

Suy niệm: Người Sa-ma-ri đã thực hiện tình yêu không giới
hạn với người bị nạn không quen biết, không ruột thịt. Ông
không sợ mất giờ trễ việc, không sợ tốn của tốn công, không
sợ rủi ro khi làm việc thiện, cũng không sợ bị ô uế vì dính máu
nạn nhân. Thêm một điều đáng chú ý là người ngoại giáo Sama-ri này đâu biết Kinh Thánh, đâu biết giới răn trọng nhất mà
sách Luật Mô-sê đã viết: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,
Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết
trí khôn, và yêu người thân cận như chính mình.” Ông không
thuộc bốn chữ “hết” này nhưng đã làm hết mức có thể với
thiện chí của một người có lòng nhân. Chỉ cần thấy người bị
nạn cần được cứu là ông ra tay cứu giúp.

Sống Lời Chúa: Dù cuộc sống có bận rộn trăm công ngàn
việc, tôi quyết luôn dành thời gian ở lại một mình bên Chúa để
chiêm ngắm Chúa và lắng nghe Lời Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa mới là đối tượng tuyệt
đối và đáng cho chúng con yêu mến. Xin cho chúng con biết
yêu mến Chúa bằng cách lắng nghe Lời Chúa.
THỨ TƯ TUẦN 27 TN
Th. Faustina Kowalska, trinh nữ
Lc 11,1-4

Mời Bạn: Người Sa-ma-ri kia dù không biết, không thuộc
Kinh Thánh qua mấy câu chữ, nhưng đã “là người thân
cận” với nạn nhân khi ông “làm hết lòng, hết sức…” để cứu
giúp người bị nạn. Luật Chúa là luật tình yêu, mà tình yêu
không phải là cái để định nghĩa, mà là để thực hiện. Yêu
thương là cảm thông, là tự nguyện, là hy sinh, là trao ban cho
người mình yêu. Một khi đã biết yêu thương là như thế, thì
như Chúa mời gọi, bạn cũng “hãy đi và làm như vậy.”

XIN ĐỪNG THUẬN THEO CÁM DỖ
“Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con, xin đừng để chúng
con sa chước cám dỗ.” (Lc 11,4)
Suy niệm: Là một con người thì bị cám dỗ là điều hết sức bình
thường và đương nhiên nữa. Ai cũng có thể bị cám dỗ nhưng
mỗi người có tự do và cách thế riêng để đáp trả trước những
cơn cám dỗ ấy. Có những người đã gục ngã thất bại, nhưng
cũng có những người vẫn đứng vững và không thuận theo cám
dỗ, cho dù sự cám dỗ ấy rất mãnh liệt. Làm thế nào để con
người chúng ta, vốn yếu đuối và tội lỗi, lại có thể chiến thắng
được sự cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt như vậy? –
Thưa, đó chính là cầu nguyện. Chính Chúa Giê-su là Đấng đã
chiến thắng cám dỗ bằng lời cầu nguyện, và Ngài cũng dạy
chúng ta làm như vậy khi chúng ta cầu nguyện mỗi ngày bằng
lời kinh Lạy Cha, lời kinh do chính Chúa dạy các môn đệ: “xin
đừng để chúng con sa chước cám dỗ”.

Sống Lời Chúa: Khi có người anh em gặp cảnh khốn cùng,
cần cảm thông, trợ giúp, bạn hãy sẵn sàng đáp lại không viện
cớ thoái thác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con có con tim nhạy
cảm của người Sa-ma-ri nhân hậu, biết thể hiện tình yêu hơn
là nói về tình yêu.
THỨ BA TUẦN 27 TN
Th. Phan-xi-cô Át-xi-di
Lc 10,38-42

Mời Bạn: Ngày nay, có rất nhiều “chước cám dỗ” rất mạnh
mẽ đang đe dọa đến đời sống của mỗi người chúng ta. Bạn có
luôn tỉnh thức và cầu nguyện để xa tránh được những cơn cám
dỗ đó không? Chắc chắn không ai dám tự hào vì mình đã
chiến thắng được cám dỗ bởi vì cám dỗ không chỉ đến có một
lần rồi thôi. Liệu chúng ta có cách gì hữu hiệu hơn ngoài việc
kiên trì cầu nguyện không?

CHỌN PHẦN TỐT NHẤT
“Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc
21,25)
Suy niệm: Tiếp đón Chúa là làm cho Chúa cái gì hay nhận gì
nơi Chúa? Cô Mác-ta tỏ lòng hiếu khách bằng cách lo cơm
nước đãi khách. Còn cô Ma-ri-a tỏ lòng hiếu khách bằng cách
ngồi nghe Chúa nói. Mác-ta chủ ý “cho” mà không chú ý
“nhận”. Còn Ma-ri-a chủ ý nhận bằng cách chăm chú lắng
nghe lời Chúa. Cuối cùng Chúa đánh giá: Ma-ri-a đã chọn
phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Chúa là Đấng ban phát hơn
là người nhận. Người đến nhà chị em Mác-ta và Ma-ri-a, Mácta dọn cho Người lương thực vật chất, còn Người trao cho Mari-a lương thực thiêng liêng.

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm loại bỏ một cơn cám dỗ ngay
khi nó mới manh nha len lỏi vào trong tâm trí mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chiến thắng được
những cơn cám dỗ nhờ việc kiên trì cầu nguyện, xin Chúa giúp
chúng con biết học nơi Chúa, quyết tâm kiên trì cầu nguyện để
chống trả mọi cơn cám dỗ đang bủa vây rình rập linh hồn
chúng con. Amen.

Mời Bạn: “Không phải cô Ma-ri-a ngồi dưới chân Chúa vì
làm biếng. Phúc Âm không phong thánh người làm biếng. Mari-a chọn phần nhất: nghe Chúa nói, để Lời Chúa thấm tận
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THỨ NĂM TUẦN 27 TN
Lc 11,5-13

hiểu, về sứ mạng Chúa dành cho Mẹ trong trong công trình
cứu độ. Và Mẹ đã vững lòng đón nhận tất cả với lời thưa “xin
vâng”.

KIÊN TÂM CẦU NGUYỆN
“Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con
cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại
không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người
sao?” (Lc 11,13)

Mời Bạn: Chúa không giải đáp mọi thắc mắc cho chúng ta.
Chúa ban ân sủng đồng thời mời gọi chúng ta tham gia vào sứ
mạng cứu độ. Theo gương Mẹ sẵn sàng phó thác hoàn toàn
cuộc đời của mình trong tay Chúa và đáp lại lời Chúa mời gọi
trong ân sủng của Ngài.

Suy niệm: Cầu nguyện là điều tối cần thiết trong tương quan
con người với Thiên Chúa. Nhưng xem ra đó không phải là
điều dễ dàng, bởi vì trong 4 sách Tin Mừng, dễ có tới cả trăm
lần Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đệ phải cầu nguyện. Ngài
dạy họ phải cầu nguyện luôn, cầu nguyện cách kiên trì và chân
thành, trong tâm tình con thảo với Thiên Chúa là Cha. Ngài
quả quyết: “Cứ xin thì sẽ được”. Ngài cam đoan chim trên
trời, hoa cỏ ngoài đồng Thiên Chúa còn yêu thương chăm sóc
và nuôi dưỡng, huống nữa là con người chúng ta. Loài người
vốn tội lỗi, bất toàn còn biết cho con cái điều tốt đẹp, phương
chi Thiên Chúa là Cha nhân từ lại không ban cho chúng ta điều
tốt đẹp nhất hay sao?

Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ, bạn ghi nhớ những biến cố
trong cuộc sống và “suy đi nghĩ lại trong lòng” nhờ đó khám
phá thánh ý Chúa và đáp lại bằng lời thưa xin vâng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết noi
gương Mẹ vâng nghe Lời Chúa và phó thác cuộc đời chúng
con để trở thành dụng cụ tốt cho Chúa sử dụng trong chương
trình của Chúa, để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 27 TN
Lc 11,27-28

Mời Bạn: Tin tưởng vào tình phụ tử và lòng thương xót của
Thiên Chúa, chúng ta hãy đến với Ngài trong những giờ kinh
nguyện. Đều đặn và trung thành trong lời cầu nguyện là dấu
chứng cho một tình yêu bền bỉ vững vàng. Nhờ vậy, chúng ta
sẽ vững tin và bình an khi ta có Chúa ở cùng. Đời sống cầu
nguyện thật cần thiết cho mỗi Ki-tô hữu trong cuộc sống. Khi
cầu nguyện, chúng ta không chỉ là xin ơn, nhưng là còn sống
tình thân mật phụ tử với Thiên Chúa. Hơn nữa, cầu nguyện
còn là nguồn sống, là sự nâng đỡ chúng ta trong hành trình đức
tin của mình.

ĐÂU MỚI LÀ PHÚC THẬT?
Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay
kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28).
Suy niệm: “Ơn cha nặng lắm ai ơi, Nghĩa mẹ bằng trời chín
tháng cưu mang.” Không thể nói hết sự nặng nhọc đau đớn của
người mẹ suốt 9 tháng 10 ngày cưu mang và sinh nở người
con. Nhưng người mẹ cũng rất hạnh phúc khi cuối cùng được
‘mẹ tròn con vuông’. Và hơn nữa, người mẹ còn thật tự hào
hãnh diện khi con mình thành đạt vẻ vang. Người phụ nữ trong
đám đông thán phục người con xuất chúng Giê-su bằng cách
ca ngợi người mẹ diễm phúc Ma-ri-a như thế. Không phủ nhận
lời khen tặng ấy, Chúa Giê-su chỉ ra điều thiết yếu mà ai cũng
có thể làm để có được diễm phúc đó: “Đúng hơn phải nói rằng
phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Mối phúc
này không làm Ma-ri-a lu mờ đi, trái lại, càng tôn vinh Mẹ
hơn, bởi vì Đức Ma-ri-a cao trọng đâu phải chỉ là mẹ về phần
xác, nhưng hơn thế nữa, Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo trong việc
lắng nghe, tuân giữ lời Thiên Chúa, là người môn đệ mẫu mực
của Ngài.

Sống Lời Chúa: Không viện cớ bận rộn để bỏ qua việc cầu
nguyện cá nhân cũng như việc đọc kinh chung trong gia đình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con biết cách
cầu nguyện… (Đọc kinh Lạy Cha).
nay đang ngóng chờ.
THỨ SÁU TUẦN 27 TN
Đức Mẹ Mân Côi
Lc 1,26-38

Mời Bạn: Bạn không có được mối phúc sinh thành dưỡng dục
Chúa Giê-su như Mẹ, nhưng vẫn được sẻ chia mối phúc tuyệt
vời ấy bằng cách lắng nghe, tuân giữ Lời Chúa. Sống điều ấy,
bạn còn được diễm phúc trở nên thành viên mới trong đại gia
đình của Thiên Chúa. Mời bạn hãy bước theo Mẹ, cảm nhận
phúc lành ấy từ Thiên Chúa.

ÂN SỦNG VÀ SỨ MẠNG
“Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm
được.” (Lc 1,37)
Suy niệm: Ma-ri-a là một cái tên rất phổ thông tại Do Thái.
Ngay trong các trang Tân Ước, đã có nào là Ma-ri-a Mác-đa-la
(Lc 8,2), rồi em gái của Mác-ta ở Bê-ta-ni-a (Ga 11,1), mẹ của
Mác-cô (Cv 12,12), và mẹ của Gia-cô-bê và Giu-se (Mt 27,56)
… Thế nhưng chỉ có trinh nữ Ma-ri-a ở Na-da-rét được sứ thần
Gáp-ri-en đến và chào kính cách đặc biệt: “Mừng vui lên, hỡi
Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà.” “Đấng đầy ân
sủng” là danh hiệu của Mẹ, là tên riêng Thiên Chúa đặt cho
Mẹ. Ân sủng ở đây chính là lòng ưu ái Thiên Chúa dành cho
Mẹ và cũng từ đây nhân loại sống trong bầu khí đầy ân sủng.
Mẹ đã bối rối vì không hiểu “lời chào ấy có ý nghĩa gì”. Chỉ
khi sứ thần xác quyết: “Vì đối với Thiên Chúa không có gì là
không thể làm được” Mẹ không còn nghi ngại gì, dù chưa thấu
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày đọc một đoạn Kinh thánh, rồi suy
niệm, cầu nguyện và nỗ lực thực hành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Mẹ Ma-ri-a thật có phúc vì đã lắng
nghe và thực hành Lời Chúa. Xin cho con noi gương Mẹ, lấy
Lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống, để Chúa có thể lớn
lên mỗi ngày trong con.
http://thanhlinh.net/
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TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Habakkuk 1:2-3; 2:2-4
The patience of the just man shall be rewarded when he
sees the vision fulfilled.
Responsorial Psalm
Psalm 95:1-2,6-7,8-9
Sing joyfully to God, our salvation.
Second Reading
2 Timothy 1:6-8,13-14
Paul urges Timothy to remain strong in the Spirit of faith
Timothy received.
Gospel Reading
Luke 17:5-10
Jesus teaches the apostles the importance of faith and
service to God.
Background on the Gospel Reading
In today's Gospel we hear Jesus teach about faith and
service to God. The context is a continuing dialogue
between Jesus and his followers about what it means to
be a disciple of Jesus. Jesus has just finished an
instruction on sin and forgiveness. There are two related
teachings that Jesus offers to his disciples when they cry
out for an increase in faith. The first is the familiar
reminder that faith, even just a little, will enable the
followers of Jesus to do wondrous things. But this
uplifting and inspiring teaching is quickly followed by
the second teaching, a caution about knowing one's place
in God's plans. The disciples of Jesus are to understand
themselves as servants to God and his plans. Even when
God works wonders through us, with our mustard seedsized faith, we must not seek praise. Our participation in
God's plans is God's grace to us—nothing more, nothing
less. When we are graced enough to cooperate with God,
the work we do is nothing more than our obligation to
God as faithful stewards. And yet, our faith enables us to
believe that what we have offered in service to God, as
his servants, can be made to produce a hundredfold.

Family Connection
There is much in today's Gospel that resonates in family
life. In our daily attempts as parents to live up to the
confidence and trust that our children place in us, we
come to know the wonders that God can do with just a
little faith. In family life we also learn about obligations
that are their own rewards. The daily tasks that family
members do for one another and for the household are
simply the manifestations of our responsibilities to one
another.
Take a turn with each member of the family and identify
some of the little things that each family member does
that make a big difference in your family life.
Read today's Gospel, Luke 17:5-10. Talk about how each
person is called upon by God to believe that God can
work miracles in our lives, that God can use us to make a
difference in our world.
Together as a family, pray Saint Ignatius of Loyola's
Prayer of Generosity. Ask that God will work through
your family to make a difference in the lives of those
around you.
Prayer for Generosity
St. Ignatius of Loyola

Eternal Word, only begotten Son of God,
Teach me true generosity.
Teach me to serve you as you deserve.
To give without counting the cost,
To fight heedless of wounds,
To labor without seeking rest,
To sacrifice myself without thought of any reward
Save the knowledge that I have done your will.
Amen.
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

HI-TECH
DENTAL
281.988.6155

Chợ THANH BÌNH
11810 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072
(281) 495-9709

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072

281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com
TÌM NGƯỜI
Em Trần Đức Đạt và em Trần Thị Thu
Thủy, là 2 người con của
Chú Thím Kiên.
Bố em tên là Trần Đức Thơ,
anh của Chú Kiên.

Xin liên lạc Trần Mỹ Linh
(408) 693-9503, lmtran@ucdavis.edu

Cần người nấu ăn và dọn dẹp
cho gia đình. Ở tại nhà.
Looking for a person to cook
and clean for a family.
Would like the person to stay
with the family.
Liên lạc Nhung (832) 752-1119

