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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
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
2:00 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

HÃY MANG CHÚA ĐẾN CHO NHÂN TRẦN
Hôm nay Chúa về trời đó là niềm vui
và là niềm hy vọng cho hành trình
cuộc đời chúng ta. Một hành trình
không vô định nhưng có điểm tới là
quê Cha trên trời. Chính Chúa Kitô đã
soi lối mở đường cho chúng ta. Chính
Ngài đã đi trước để dọn chỗ cho
những ai tin theo Người. Từ nay u sầu
sẽ gặp niềm vui. Từ nay những đau
khổ đời này không còn làm cho con
người thất vọng, nhưng ánh vinh
quang phục sinh của Chúa đã mang
lại niềm hy vọng và lạc quan cho cuộc
đời chúng ta.

Người ta kể rằng: có một bác nông
dân đã tình cờ nhặt được một tượng
chịu nạn đã bị sứt mẻ đang nằm chơ
vơ vì không có thập giá. Bác cầm
tượng chịu nạn lên và đi vào trong
làng. Bác đến từng nhà. Bác hỏi han
từng người. Từ người già đến người
trẻ. Bác nghĩ thầm rằng: "Không
chừng ở đâu đây! Có ai đó đang có
thập giá trơ trụi mà không có Đức
Kitô nằm trên. Đức Kitô của bác
không có nơi ngơi nghỉ, còn thập giá
của ai đó không có Đức Kitô. Bác
muốn trao Đức Kitô cho ai đó đang
phải vác thập giá một mình, để nhờ
Đức Kitô họ vượt qua những gian
nguy của dòng đời. Bởi vì, một thập
giá không có Đức Kitô là tra tấn, là
hoả ngục, là thất vọng. Nhưng, nếu là
thập giá có Đức Kitô sẽ là một hiến tế
thánh thiện, một của lễ hy sinh mang
lại ơn ích cho chính mình và cho tha
nhân. Thế nên, bác đã cố gắng tìm
đến những ai đang thất vọng vì gánh
nặng hai vai, đang u sầu vì lầm than
cơ cực. Bác trao gởi cho họ Đức Kitô
để họ nhận ra họ đang được thông

phần đau khổ với Đức Kitô. Hy vọng
rằng cuộc đời họ sẽ vui hơn vì họ
đang làm việc, đang đón nhận đau
khổ vì Đức Kitô, nhờ đó họ cũng được
chung phần vinh phúc với Chúa trên
trời.
Vâng, cuộc đời chúng ta sẽ ngụp lặn
trong đau khổ cùng cực nếu không có
Đức Kitô hiện diện. Nếu cuộc đời
không có Đức Kitô thì những hy sinh,
những đau khổ, những gánh nặng
trong cuộc đời này sẽ là một mất mát,
một nỗi đau của kiếp người. Đây cũng
là tin mừng mà Đức Kitô đang trao
phó cho Giáo hội, cho mỗi người
chúng ta: "Anh em hãy đi khắp tứ
phương thiên hạ, loan báo Tin mừng
cho mọi loài thụ tạo". Hãy loan tin vui
đến cho những ai đang gặp u sầu,
đang thất vọng, đang trải qua những
ngày tháng bất hạnh, khổ đau. Hãy
nói cho họ biết sau đêm dài là ánh
bình minh. Cuộc đời này là một hành
trình đi về thiên quốc. Một con đường
có thập giá. Thập giá trong bổn phận.
Thập giá trong hy sinh từ bỏ những
tham sân si của dòng đời. Thập giá
trong những dâng hiến cuộc đời để
phục vụ cho lợi ích tha nhân. Đó
chính là thập giá mà chúng ta đón
nhận vì Đức Kitô sẽ biến thành thánh
giá của hồng ân cứu độ. Thập giá làm
chúng ta không vui. Thập giá làm
chúng ta đau khổ. Nhưng chính nhờ
những thập giá trong cuộc đời sẽ là
nhịp cầu đưa tới tới bề bờ hạnh phúc
vô biên.
Người nông dân đang cố gắng mang
Chúa đến cho những mảnh đời bất
hạnh, là sứ vụ mà Chúa đã trao cho
Giáo hội và cho mỗi người chúng ta.

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:
Đoàn Kimberly

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự

832.247.5969
Phó Chủ Tịch

Thành Viên
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397
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
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959
Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557
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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Chúa Nhật, ngày 19 tháng 6, sau Thánh Lễ 11 giờ sáng, rước kiệu Thánh Thể
trong Nhà Thờ. Ngay sau đó có Chầu Thánh Thể từ 12 giờ 30 trưa đến 6 giờ
chiều trong Nhà Thờ.
CHƯƠNG TRÌNH
CÁC HỘI ĐOÀN / BAN NGÀNH
PHỤ TRÁCH CHÀU THÁNH THỂ
GIỜ
12:30 PM
1:00 PM
1:30 PM
2:00 PM
2:30 PM
3:00 PM
3:30 PM
4:00 PM
4:30 PM
5:00 PM
5:30 PM

HỘI ĐOÀN / BAN NGÀNH
Thiếu Nhi Thánh Thể
Hướng Đạo Lạc Việt
Các Bà Mẹ Công Giáo
Liên Minh Thánh Tâm
Tông Đồ Fatima
Cursillo
Ban Giáo Dục
Dòng Ba Đaminh
Lêgiô Maria
Thăng Tiến Hôn Nhân
Liên Ca Đoàn

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.
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)
***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.***
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 $23,175 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.

Chúng ta hãy cùng nhau mang Đức
Kitô đến muôn nẻo đường đời. Hãy
mang Đức Kitô đến cho những ai
đang thất vọng u sầu, đang nặng trĩu
những buồn đau. Hãy nói cho họ biết
đón nhận mọi biến cố đang diễn ra
trong cuộc đời mình vì Đức Kitô và
trong Đức Kitô.
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
Nguyễn Mười
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

Hôm nay, Chúa về trời. Chúa vẫn
mang theo những dấu vết của thương
tích trong cuộc khổ nạn. Không có
vết thương nào đắt giá cho bằng sự
chết. Như thể, Chúa về trời với
những chứng tích đau thương, với
những chống đối mà Ngài phải gánh
chịu trong cuộc sống, với cơn hấp hối
nơi vườn cây dầu, với những đau đớn
của roi đòn, lỗ đinh. Ngài đã mang
theo tất cả những giai đoạn đau
thương đẫm máu như dấu tích cho lời
xin vâng trọn vẹn vâng theo thánh ý
Chúa. Và hôm nay, Chúa Giêsu
muốn các môn đệ cũng như những ai
muốn đi theo Ngài phải đi con đường
này để lên trời. "Anh em hãy làm
chứng cho Thầy. Khởi từ Giêrusalem cho đến tận cùng thế giới".
Làm chứng không chỉ bằng lời nói
mà bằng cả cuộc sống theo gương
Chúa Giêsu. Một cuộc sống luôn tìm
kiếm ý Chúa và thực thi trong cuộc
sống hằng ngày. Một cuộc sống phục

vụ tha nhân để qua đó muôn dân sẽ
ngợi ca Thiên Chúa. Một cuộc sống
làm chứng không nhất thiết phải đổ
máu, nhưng quan yếu là phải thể hiện
tình yêu bằng những nghĩa cử cụ thể
trong lời nói, trong việc làm: luôn
bao dung, kính trọng lẫn nhau, luôn
bác ái và sống công bình với nhau.
Một cuộc đời làm chứng không nhất
thiết phải có một bản án để người đời
khinh chê, ghét bỏ, nhưng chỉ cần
biết hy sinh từ bỏ ý riêng của mình
trong từng giây, từng phút để thánh ý
Chúa luôn được thi hành trong cuộc
sống hằng ngày của chúng ta.
Hôm nay nhìn Chúa về trời. Các tông
đồ cảm thấy lòng trào dâng niềm vui.
Xa xăm nơi cuối chân trời chỉ còn
vang vọng lời Thầy chí Thánh Giêsu:
"Anh em hãy làm chứng nhân cho
Thầy. Khởi từ Giê-rusalem cho đến
tận cùng thế giới". Xin cho mỗi
người chúng ta đang khi hướng lòng
về trời cao cũng biết chu toàn sứ vụ
trần thế trong niềm hân hoan, ngõ
hầu "Ra đi tay ôm bó lúa đi gieo Ngày trở về miệng reo vang câu hát
mừng. Amen.
Trích trong ‘Cùng Nhau Suy Niệm’
– Lm Jos. Tạ Duy Tuyền

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

ARCHDIOCESAN YOUTH CONFERENCE 2022
Hilton Americas Hotel
July 29-31, 2022
"Everlasting Mercy"
The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers participants - both youth and
adults - from all over the local Church. AYC is the largest evangelizing event for
older adolescents that the Office of Adolescent Catechesis and Evangelization hosts
annually.
Participants will experience the diversity of the Archdiocese of Galveston-Houston!
They will have the opportunity to share and deepen their relationship with Jesus
Christ through daily Mass, Exposition of the Blessed Sacrament, Confession,
dynamic talks, and other prayer experiences.
Incoming High School Freshman to graduating High School Seniors are invited to
the conference.
Must be a parishioner of Christ, the Incarnate Word or current CCE Student.
Registration link: https://archgh.cventevents.com/AYC2022
Voucher code for Christ the Incarnate Word is 7230CTIW2022
Cost per person $250.00 (includes conference fee, hotel and meals)
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 7 PS - Ga 16,29-33

Mời Bạn: Đức Ma-ri-a được tôn vinh hơn mọi người vì vai trò
đặc biệt và thái độ yêu mến tin tưởng của ngài trong công trình
cứu độ. Bạn hãy chạy đến để xin ngài chuyển cầu cùng Chúa
cho bạn. Bạn hãy đến chiêm ngắm và sống theo mẫu gương
ngợi khen Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh như ngài.

THẦY ĐÃ THẮNG THẾ GIAN
“Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!”(Ga 16,33)
Suy niệm: Các môn đệ có làm cho chúng ta ngạc nhiên, khi
nói rằng: “Bây giờ chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà
đến”? Sau ba năm sống gần Thầy, thấy các phép lạ, nghe các
lời dạy bảo của Thầy, mà đến bây giờ các ông mới tin vào
Chúa, kể cũng... đã muộn! Thế nhưng chúng ta còn ngạc nhiên
hơn, khi thấy rằng thật ra các ông “nói vậy nhưng không phải
vậy”: trong cuộc khổ nạn, các ông đã thất đảm, chối thầy, phản
bội, chạy trốn, bỏ mặc Chúa một mình... Chúa Giê-su thấy rõ
đức tin non nớt của các ông. Ngài không trách, trái lại, còn
cảm thông và củng cố bằng những lời đầy khích lệ: “Trong thế
gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên!
Thầy đã thắng thế gian”.

Sống Lời Chúa: Noi gương Đức Mẹ, tôi tập sống tâm tình
ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh: dù vui, buồn, hay đang
gặp nghịch cảnh, lúc nào tâm hồn cũng ngợi khen và tin tưởng
vào Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ vội vã lên đường đi thăm
viếng bà Ê-li-sa-bét do lòng nhiệt thành yêu mến Chúa và
người chị họ. Xin cho chúng con biết vội vã vui tươi khi đem
Chúa đến cho người khác; vội vã loan báo Tin Mừng không
chút chần chừ; vội vã trợ giúp nhau mà không chút tính toán.
Amen.

Mời Bạn: Để cùng chiến thắng với Đức Ki-tô mời bạn đặt
niềm tin vào Ngài: “Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không
phải là người tin rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa?” (1Ga
5,5). Nhiều khi chúng ta tưởng mình đã tin Chúa vững mạnh,
nhưng khi phải đối diện với thử thách, chúng ta mới nhận ra
rằng niềm tin của mình còn mong manh lắm. Bạn đã áp dụng
những phương thế nào để củng cố đức tin: học hỏi giáo lý,
Kinh Thánh, tham dự phụng vụ, lãnh nhận bí tích?

THỨ TƯ TUẦN 7 PS-Ga 17,11b-19
THÁNH HIẾN TRONG SỰ THẬT
“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật…
Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự htật,
họ cũng được thánh hiến.” (Ga 17,17.19)
Suy niệm: 1. Chúa Giê-su thánh hiến chính mình Ngài cho
chúng ta: Đức Giê-su là sự thật. Ngài là lời của Thiên Chúa.
Chính Ngài đã dùng lời của Ngài để thánh tẩy, hướng dẫn và
soi sáng chúng ta, để chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ngài
thánh hiến chính mình Ngài cách tuyệt đỉnh bằng hy tế thập
giá mà giờ đây vẫn tiếp diễn qua hy tế thánh thể trên bàn
thờ. 2. Chúng ta được thánh hiến cho Chúa trong sự
thật : Người đã cầu xin Thiên Chúa Cha thánh hóa cho chúng
ta trong sự thật của Người. Bí tích Rửa tội cho chúng ta tham
dự vào thế giới thần linh của Thiên Chúa. “Xin Cha lấy sự thật
mà thánh hiến họ” (Gn 17,17).

Sống Lời Chúa: Đưa các phương thế nói trên vào chương
trình sống để bồi dưỡng thường xuyên đức tin của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, lòng tin của chúng con mỏng dòn
lắm, xin thêm đức tin cho chúng con. Xin Lời Chúa trở thành
ánh sáng soi đường con đi, để cùng Chúa, chúng con vượt qua
những gian nan khốn khó đời này mà đạt tới sự sống đời đời.
Amen.
THỨ BA
Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét
Lc 1,39-56

Mời Bạn tự xét mình: - Qua Bí Tích Rửa Tội, bạn được thánh
hiến để làm con Chúa, bạn đã sống đúng vai trò là con cái
Chúa, hay bạn chạy theo thế gian, xác thịt mà quên sự thật của
mình là con cái sự sáng không? - Chính Chúa Giê-su là sự
thật, là Lời của Thiên Chúa. Mỗi khi đọc lời Chúa, bạn đã cảm
nhận và yêu mến Người chưa? – Bạn có siêng năng lãnh nhận
Thánh Thể là chính Chúa Giê-su thánh hiến mình Ngài cho
chúng ta để chúng ta cũng được thánh hiến nhờ kết hiệp với
Ngài?

LINH HỒN TÔI LUÔN NGỢI KHEN
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui
mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,46)
Suy niệm: “Không ai chịu đau khổ với Chúa Giê-su đến mức
như Đức Ma-ri-a, cũng không ai được tôn vinh bên Chúa Giêsu bằng Đức Ma-ri-a” (Cha R. Cantalamessa). Đức Ma-ri-a
ngợi khen Thiên Chúa qua tiếng Amen vui tươi với sứ thần,
tiếng Amen của ngài đi trước tiếng Amen của Con mình trong
Vườn Cây Dầu. Ngài hớn hở vui mừng trong Đấng cứu độ qua
thái độ vội vã lên đường đi về miền nam thăm viếng ông bà Da
-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét. Ngài ngợi khen Thiên Chúa khi chia vui
với người chị họ lớn tuổi, trợ giúp bà trong thời gian thai
nghén. Ngài ngợi khen Thiên Chúa khi ghi nhớ và suy niệm về
những gì xảy ra ở Bê-lem, rồi lạc mất con ở Đền thờ. Đặc biệt
ngài tiếp tục sống tâm tình ngợi khen, phó thác ấy trong đau
khổ đứng dưới chân thánh giá.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Nhắc nhủ mọi người trong gia đình chuyên
cần đọc Lời Chúa và rước Thánh Thể để được thánh hiến cho
Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã xin Chúa Cha thánh
hiến chúng con bằng lời chân lý Chúa. Xin cho chúng con biết
sống theo sự thật để luôn được thuộc trọn về Chúa.
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THỨ NĂM TUẦN 7 PS-Ga 17,20-26

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng thức dậy, bạn quì gối và nói với
Chúa: Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa là Chúa con, con yêu mến
Chúa.

CHÚA GIÊ-SU CẦU NGUYỆN
“Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này,
nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con.” (Ga
17,20)

Cầu nguyện:Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh Quyền Năng, con tin
Chúa đang sống bên cạnh cuộc đời con, nhưng con chưa dám
trao phó đời con cho Chúa, nên quyền năng của Chúa không
thể thi thố trong con được. Con xin thờ lạy Chúa, xin giúp con
nhận ra quyền năng Chúa trên cuộc đời con, và để con nói:
Con cám ơn Chúa, con yêu mến Chúa. Amen.

Suy niệm: Trong bầu khí đầy xúc động của bữa Tiệc Ly, khi
sắp sửa tự hiến mình làm hy tế, Chúa Giê-su dâng lời cầu
nguyện tha thiết cùng Chúa Cha (x. Ga 17). Nhắm mục đích
cao nhất là tôn vinh Chúa Cha, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không chỉ giới hạn noi các môn đệ mà còn mang tính phổ
quát, mở rộng tối đa đến mọi người “để tất cả nên một,” “như
Cha ở trong con và con ở trong Cha.” Để làm được điều này,
điều kiện thiết yếu là phải có lòng tin vào Chúa Giê-su, qua lời
rao giảng của các tông đồ “mà tin vào Người Con.” Đức tin
tông truyền là nền tảng trên đó toà nhà Giáo Hội được xây
dựng. Đó là đặc tính của Giáo Hội Duy Nhất ta tuyên xưng
qua kinh Tin Kính.

THỨ BẢY TUẦN 7 PS - Ga 21,20-25
CĂN TÍNH KI-TÔ HỮU ĐÍCH THỰC
“Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến,
thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.” (Ga 21,22)
Suy niệm: Dấn thân phục vụ con người qua những công việc
từ thiện bác ái, quả là một điều cao quý và rất đáng ngưỡng
mộ. Đã hẳn, mọi người, thuộc mọi tôn giáo cũng như không
tôn giáo đều coi trọng công việc này. Nhưng những môn đệ
Chúa Ki-tô không dừng lại ở chỗ làm được bao nhiêu công
việc như thế, hoặc bằng lòng với những thành quả mà những
công việc ấy mang lại và coi đó như là cùng đích cho hoạt
động của mình. Tinh thần triệt để của Tin Mừng mời gọi người
môn đệ Chúa phải đi xa hơn. Lời Chúa nói với Phê-rô: “Phần
anh, hãy theo Thầy” nhắc nhở các môn đệ nhớ điều cốt lõi
này, đó là đi theo và thuộc về Chúa Ki-tô mỗi ngày một mật
thiết hơn thông qua các bổn phận, các việc thiện hảo họ làm
thường ngày.

Mời Bạn: Chia rẽ là bóng ma luôn ám ảnh, rình rập và chờ cơ
hội lung lạc đời sống cộng đoàn Ki-tô hữu. Khi chia rẽ, các
bên liên quan đều cho rằng mình đúng, mình đang thuộc Hội
Thánh, mình đang có Thánh Thần. Thế nhưng, Thần Khí
Thiên Chúa là nguyên lý hợp nhất chứ không phải chia rẽ. Vì
vậy, hành động nào mang tính chia rẽ không thể được coi là
hành động của Thánh Thần. Và đảo lại, suy nghĩ, nhận định và
hoạt động dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần là bảo đảm
cho tính duy nhất của Giáo Hội.
Sống Lời Chúa: Hằng ngày đọc kinh Chúa Thánh Thần: “an
ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành” để xin cho Giáo hội
được ơn hiệp nhất.

Mời Bạn: Sống giữa một xã hội đang mắc căn bệnh thực dụng
chạy theo thành tích, đến độ “nghiện” công việc (workaholic),
bạn và tôi lắm khi cũng bị cám dỗ xem sự thành công của việc
làm là quan trọng, mà quên đi điều căn bản của người Ki-tô
hữu chúng ta là bước theo và thuộc về Đức Ki-tô. Hôm nay,
bạn và tôi được mời gọi trở về với căn tính Ki-tô đích thực của
mình.

Cầu nguyện: “Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hợp nhất nên
một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, hầu cho thế
gian tin rằng Cha đã sai con.”
THỨ SÁU TUẦN 7 PS-Ga 21,15-19

Chia sẻ: Bạn có cảm thấy khó khăn khi phải lựa chọn giữa
Chúa và công việc của Chúa không? Vì sao?

BẠN CÓ YÊU CHÚA KHÔNG?
Chúa Giê-su hỏi: “Con có yêu mến Thầy không?” Ông Phêrô đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu
mến Thầy.” (Ga 21,17)

Sống Lời Chúa: Phó thác cho Chúa mọi công việc trước khi
chúng ta làm.

Suy niệm: Phê-rô, vị tông đồ đã từng bạo miệng nói với Chúa
Giê-su trước khi Thầy bị bắt: “Dù có phải chết với Thầy con
cũng không chối Thầy,” bây giờ lại lúng túng khi được Chúa
Ki-tô phục sinh hỏi: “Con có yêu mến Thầy không?” Câu trả
lời trải lòng của Phê-rô: “Thầy biết mọi sự. Thầy biết con yêu
mến Thầy” muốn nói lên rằng “Thầy biết rõ con đã chối Thầy,
và Thầy cũng biết con vẫn yêu mến Thầy dù con còn nhiều yếu
đuối. Chỉ xin cho con biết yêu Chúa với lòng khiêm tốn, sẵn
sàng hoán cải mỗi khi vấp ngã, lỗi lầm.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã gọi chúng con trở
nên những môn đệ của Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết
lắng nghe tiếng Chúa và bước đi theo Chúa trong suốt cuộc
đời. Amen.

https://dongcong.net/

Mời Bạn: Giả như Chúa Giê-su phục sinh hiện ra hỏi bạn, hỏi
tôi như đã hỏi Phê-rô: “Con có yêu mến Thầy không?” có lẽ
chúng ta còn lúng túng gấp bội. Bởi vì chúng ta không chỉ yếu
đuối mà còn vì cuộc đời chúng ta bị bao vây bởi bao mối quan
hệ, bị nhấn chìm giữa bao công việc, đến nỗi chúng ta đánh
mất ý thức rằng Chúa yêu chúng ta nên đã chết để cứu chuộc
ta, Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta hạnh phúc sự sống đời
đời cũng vì yêu thương ta.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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THE ASCENSION OF THE LORD, CYCLE C
First Reading
Acts of the Apostles 1:1-11
Jesus is taken up to heaven in the presence of the
Apostles.
Responsorial Psalm
Psalm 47:2-3,6-9
Sing praise to God as he mounts his throne.
Second Reading
Ephesians 1:17-23 or Hebrews 9:24-28; 10:19-23
God raised Jesus from the dead and seated him at his
right hand.
Gospel Reading
Luke 24:46-53
Jesus is taken to heaven and the disciples remain in
Jerusalem awaiting his sending of the Spirit.
Background on the Gospel Reading
Today is our liturgical celebration of the Ascension of the
Lord, when Jesus was taken to heaven on the 40th day
after Easter. In Cycle C, our Gospel is taken from the
conclusion of the Gospel of Luke.
There are similarities in the reports of Jesus' Ascension
found in the Synoptic Gospels—Mark, Matthew, and
Luke. In each account, Jesus assigns his disciples the task
of proclaiming the Gospel to the entire world. There are
also notable distinctions. In the Gospels of Mark and
Matthew, the disciples are sent by Jesus to baptize as well
as to preach. In Luke's Gospel, however, this commission
to baptize is absent. Instead, Jesus directs the disciples to
return to Jerusalem to await the fulfillment of his promise
to send them the Holy Spirit. Curiously, only Mark and
Luke actually report Jesus' Ascension into heaven.
Matthew's Gospel concludes with Jesus' promise to
remain with his disciples forever. Only the Gospel of
Mark notes that Jesus ascended to sit at the right hand of
God. In noting this, Mark teaches that Jesus' Ascension
affirms the glory Jesus received from God after his death
and Resurrection.
Those who believe in Jesus will be empowered to do
what Jesus himself has done. Already in Mark's Gospel,
during his ministry, Jesus sent his disciples out to preach,
to heal, and to drive out unclean spirits. Now, they are
sent again to do these things and more. From his place
with God in heaven, Jesus helped his disciples, and he
continues to help us as we try to live as his followers.

Creed and the Apostles' Creed), but there's more to this
metaphor than where Jesus sits in relation to God. To be
in the place of honor is also to be in a place of power.
Knowing people in powerful places can be very helpful.
Children remind us of this each time we are called upon
to referee a conflict. Jesus, honored now at God's right
hand, is a powerful ally for us.
As you gather as a family, recall a time when there was a
discussion, or perhaps even an argument, about where
people were going to sit. Talk about why it might be
important to a person to sit in a particular place. Mention
that in this Sunday's Gospel we learn about Jesus' place
in heaven. Read together Luke 24:46-53. Talk about how
in the Creed we describe Jesus' place in heaven as “seated
at the right hand of the Father.” Discuss what we might
learn about the relationship between God and Jesus from
today's Gospel and from the Creed and what we can learn
about Jesus' relationship to us. Observe that one of the
things we learn is that Jesus continues to help us from
this place of honor in heaven. Pray together the Apostles'
Creed.
Apostles Creed
I believe in God,
the Father almighty,
Creator of heaven and earth,
and in Jesus Christ, his only Son, our Lord,
who was conceived by the Holy Spirit,
born of the Virgin Mary,
suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died and was buried;
he descended into hell;
on the third day he rose again from the dead;
he ascended into heaven,
and is seated at the right hand of God the Father
almighty;
from there he will come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
the holy catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and life everlasting. Amen.

https://www.loyolapress.com/

Family Connection
Any family that has tried to sit down to a family dinner or
packed the car for a trip has heard children argue at least
once about who should sit where. To sit next to someone,
especially if that person is important, is to have a place of
honor. Jesus has this place of honor, seated now at the
right hand of the Father (as we say in the Nicene
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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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

Cần người nấu ăn
Cần thuê người nấu ăn trong
gia đình và dọn dẹp ít việc nhà.
Cần ở lại nhà có phòng riêng.
Nhà ở khu Southwest gần chợ
Mỹ Hoa. Lương $2,500/tháng.
Xin liên lạc (281) 935-0561

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

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

281.988.6155

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

TUỔI HẠC
Trung Tâm Cao Niên
10880 Bissonnet, Suite 140D
Houston, TX 77099
(832) 387-7250
Nếu đủ điều kiện, hoàn toàn miễn phí.

KÍNH MỜI

3B Group Tour/Quê Hương Bus
Công ty du lịch Việt đầu tiên
tại Houston tổ chức tour đoàn.

Công ty có Tours trọn gói và Tours Private.
4 ngày 3 đêm Arkansas Suối nước nóng, Đức Mẹ
Missouri, Bảo tàng Titantic/Wonder works.
3 ngày 2 đêm Riverwalk San Antonio, San Marcos
và Dallas.
3 ngày 2 đêm Houston-Nasa, New Orleans và
Lousiana.
11107 Bellaire Blvd D Houston, TX 77072.
832-404-2001 www.3BGrouptour.com

BÁN ĐẤT

tại Nghĩa Trang
Forest Park Westheimer
3 lô đất gần mộ Đức Ông Thượng.

Liên lạc Bà Thắng
832.971.4061

