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THƯỜNG NIÊN
NĂM C
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Ngày 14 tháng 8
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GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
CHRIST, THE INCARNATE WORD

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
www.giaoxungoiloi.org
Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
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
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am
Trần Đình Lộc
832.794.5498
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

GÂY CHIA RẼ
Đức Kitô đến để ban bình an hay để
chia rẽ? Cứ nhìn vào cục diện của
Giáo Hội, vào bộ mặt của thế giới
ngày nay, thì khách quan mà nói: Đức
Kitô đúng là đã gây chia rẽ. Ngài chia
rẽ những kẻ tin và không tin. Rồi
ngay giữa những kẻ tin thì cũng còn
có chuyện Công giáo, Chính Thống,
Tin Lành và Anh giáo. Rồi giữa
người công giáo với nhau, hiện nay
cũng có phe nọ phe kia, và phe nào
thì cũng lấy Chúa ra để biện minh cho
lập trường của mình. Người ta đã
chẳng chia rẽ nhau vì Chúa đó ư? Quả
thật đúng như lời ông già Simêon đã
nói: Trẻ nhỏ này sẽ nên cớ cho nhiều
người vấp ngã.
Thực ra vấn đề không phải là Đức
Kitô đã gây chia rẽ bằng cách xúi
giục người ta ghen ghét hận thù nhau,
hay là khích bên này chống lại bên
kia. Chúa đến thực sự để đem lại sự
bình an, để xây dựng một thế giới có
công lý và tình thương, nền tảng của
hoà bình. Nhưng hoà bình đó, đúng
như Ngài đã nói, không phải là loại
hoà bình kiểu thế gian, nghĩa là hoà
bình của một sự thoả hiệp vì hèn nhát
hay vì áp lực. Bình an của Ngài là
bình an nhờ giá máu thập giá, nghĩa là
bình an được xây dựng trên công lý,
một công lý mà người ta phải đấu
tranh, phải hy sinh, phải liều mạng
mới có thể đạt được.
Hoà bình phải là thành quả của công
lý, nhưng có được công lý, hay nói
đúng hơn thực hiện được công lý,
không phải là chuyện dễ. Người ta có
thể dễ dàng kết bầu kết bạn với nhau
để ăn nhậu, để chơi bời, nhưng tìm

người hợp tác làm ăn thì không phải
bao giờ cũng dễ. Ăn cho đều, kêu cho
sòng, là nguyên tắc không phải bao
giờ cũng thực hiện được, bởi vì khi
làm thì ai cũng muốn phần ít, nhưng
khi hưởng lợi thì lại muốn phần
nhiều. Như thế, ngồi nhà mát, mà
được ăn bát vàng, phải chăng đã là cái
thói thường của người đời.
Thế nhưng Chúa Giêsu đã lên án thứ
công lý ăn gian ấy, Ngài đấu tranh
cho người nghèo, đem công lý đến
cho những kẻ tội lỗi, bởi vì họ mới
chính là những người đáng thương.
Công lý của Chúa là bớt chỗ dư, bù
chỗ thiếu. Là hạ bệ những ai quyền
thế và nâng cao những kẻ khiêm nhu,
là kẻ khó nghèo Chúa ban của đầy dư,
người giàu có lại đuổi về tay trắng.
Chính vì lý do ấy mà Ngài đã gây
chia rẽ bất đồng. Nói khác đi, những
ai theo đúng đường lối của Chúa, thì
sẽ không thể nào đứng chung hàng
ngũ với những người chà đạp và bóc
lột những kẻ nghèo túng và thấp cổ bé
miệng.
Vì thế, những ai đứng về phe Chúa thì
cũng phải đứng về phía những người
nghèo hèn khốn khổ. Chính Ngài đã
đến với họ, sống với họ, chết như họ
và cho họ. Tuy nhiên liệu chúng ta có
can đảm đứng về phía Ngài và cùng
bước đi với Ngài hay không.
https://gpcantho.com/

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch

Võ Tiến Đạt

281.827.9571

Phó Chủ Tịch
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Thư Ký
Đào Bích Châu

713.478.9699

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phó Tế Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
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

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Thứ Hai, ngày 15 tháng 8: 7:00 sáng, 12:10 trưa, 5:00 chiều và 7:00 tối
TRƯỜNG MẪU TÂM KHAI GIÀNG NIÊN KHÓA 2022-2023
Chương Trình Giáo Lý và Việt Ngữ sẽ khai giảng Chúa Nhật ngày 21 tháng 8,
lúc 12 giờ 30 trưa. Thánh Lễ Khai Giảng lúc 2 giờ trưa
GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN
Sẽ bắt đầu Chúa Nhật ngày 28 tháng 8, từ 9 giờ sáng đến 12:00 trưa tại Hội
Trường Mẫu Tâm phòng số 8.
GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 9, từ 3:30 đến 5:30 chiều trong Nhà
Thờ. Có thể ghi danh trước tại Văn Phòng Giáo Xứ hoặc trong ngày khai giảng.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Đoàn Kimberly

Vũ Hữu Thự

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

832.877.2074

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.
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 $23,145 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.

MẸ LÊN TRỜI LÀ HY VỌNG CỦA CHÚNG TA

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

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

Tại một số thành phố trong nước Ý có
một cách mừng Lễ Mẹ Lên Trời thật đơn
sơ nhưng có ý nghĩa: Họ bắt đầu không
phải ở nhà thờ nhưng ở đường phố
chính. Việc cử hành gồm hai cuộc rước.
Cuộc rước tượng Đức Mẹ bắt đầu từ
ngoại ô thành phố tiến vào trung tâm
thành phố. Cuộc rước này tượng trưng
cho cuộc hành trình của Đức Mẹ từ cuộc
sống trần gian tiến về trời.
Cuộc rước khác là cuộc rước tượng
Chúa Giêsu qua các đường phố lớn. Ý
nghĩa cuộc rước này là Chúa Giêsu đi
đón Đức Mẹ khi Đức Mẹ tiến vào thiên
đàng.
Giây phút nổi bật là khi hai cuộc rước
gặp nhau tại một cổng chào được trang
hoàng lộng lẫy. Chúa Giêsu và Đức Mẹ
cúi chào nhau ba lần nói lên rằng Chúa
Giêsu chào mừng Đức Mẹ tại cổng thiên
đàng.
Sau nghi thức này, tất cả mọi người kiệu
Chúa Giêsu và Đức Mẹ vào nhà thờ. Ý
nghĩa việc rước này là Chúa Giêsu đưa
Mẹ Ngài lên toà vinh quang trên trời.
Khi mọi người vào nhà thờ thì Thánh Lễ
được bắt đầu.
Theo phương diện thần học, Lễ Mẹ Lên
Trời nói với chúng ta rằng cả hồn và xác
Mẹ Maria đang ở trên thiên quốc. Vì
Đức Mẹ không vướng mắc tội lỗi, giống
như thân xác Chúa Giêsu, thân xác Mẹ
không hư nát. Thể chất trần gian của Mẹ
biến sang thể chất thiên đàng.
Theo phương diện thực hành, Lễ Mẹ
Lên Trời nhắc nhở rằng chúng ta một
ngày nào đó cũng được ở trên thiên đàng
cả hồn và xác.
Có khi chúng ta quên rằng chúng ta cũng
có thân thể trên thiên đàng. Dĩ nhiên, nó
không phải là cái xác hay chết này như
là thân thể thiêng liêng giống như thân
thể Chúa Giêsu sau khi sống lại.

Nói về loại thân thể của chúng ta trên
thiên đàng, chúng ta tìm đọc Thư thứ I
Thánh Phaolô gửi cho Corintô: “Kẻ chết
sống lại thể nào? Lấy thân xác nào mà
đến?” Thánh Nhân so sánh thân xác
dưới đất này với hạt giống và thân thể
trên thiên đàng với cây lớn lên từ hạt
giống đó: “Vật ngươi gieo nào phải là
thân hình tương lai, nó chỉ là cái hạt,
như lúa mì hay thứ khác chẳng hạn…
Thiên Chúa cho nó hình thể nào tuỳ ý,
mỗi hạt đều được hình thù riêng… Có
hình thể thuộc về trời, có hình thể thuộc
về đất. Việc kẻ chết sống lại cũng như
thế: đã gieo sẽ mục nát, sống lại rồi
thành bất hủ. Gieo xuống là nhục, sống
lại là vinh, gieo vào đau yếu, sống lại
mạnh khoẻ. Gieo thể xác sinh vật, sống
lại thân hình thiêng liêng.” (I Cor 15:3644).
Lễ Mẹ Lên Trời nhắc nhở chúng ta một
điểm thực hành nữa là Đức Mẹ ở trên
trời là để giúp chúng ta. Đức Mẹ không
ngồi nghỉ, chiêm ngưỡng nhan thánh
Chúa, chờ đợi chúng ta lên trời. Thật ra,
Đức Mẹ luôn quan tâm đến mỗi người
chúng ta. Đức Mẹ luôn giúp đỡ chúng ta
trong cuộc chiến đấu tiến về quê trời.
Đức Mẹ trên trời có thế lực để giúp
chúng ta.
Đó là tin mừng cho chúng ta khi mừng
Lễ Đức Mẹ. Phần thưởng Đức Mẹ nhận
lãnh cho cuộc đời phục vụ, hứa hẹn cho
chúng ta cũng được thưởng công cho
cuộc đời vất vả của chúng ta. Chúng ta
chắc chắn được hưởng cùng Đức Mẹ
trên nước thiên đàng. Chúa Giêsu đón
mừng Đức Mẹ lên trời cũng sẽ chào đón
chúng ta về thiên đàng.
Chúng ta cùng cầu nguyện, dùng lời
kinh của lễ hôm nay: “Lạy Chúa chí
thánh, hôm nay, Đức Trinh Nữ, Mẹ
Thiên Chúa, được đưa về trời. Người là
khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh
viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn
trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành
trần thế. Chúa không muốn Người chịu
cảnh hư nát trong mồ, vì đã sinh hạ Con
Cha yêu quí là Đấng ban sự sống cho
mọi loài.” Xin cho chúng con được cùng
Đức Mẹ, một ngày nào đó trên thiên
đàng, ca tụng Chúa muôn đời.
https://gpcantho.com/

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 20 TN
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lc 1,39-56

Mời Bạn: Mối nguy hiểm do của cải quả là rõ ràng. Nhưng
Chúa không nói người giàu không thể mà chỉ nói khó vào
Nước Thiên Đàng. Vả lại “đối với Chúa không gì là không
thể”. Thật vậy, ngay trong Tin Mừng, đã có rất nhiều người
giàu có mà vẫn được cứu độ, như: ông Gia-kêu, ông Ni-cô-đêmô, gia đình ông bà Dê-bê-đê, chị em Mác-ta và biết bao
người khác. Họ là những người dù có nhiều của cải nhưng đã
sống tinh thần khó nghèo của Tám Mối Phúc Thật, như thế, họ
vẫn là những người người khó trước mặt Thiên Chúa.

TÌNH YÊU KHÔNG DO DỰ
“Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường” (Lc 1,39)
Suy niệm: Sau khi được sứ thần truyền tin, Đức Ma-ri-a đã
không đóng cửa ở nhà để lo toan về những khó khăn, phiền
toái, kể cả mối hiểm nguy đến tính mạng kéo theo từ việc
mình thụ thai một cách diệu kỳ. Nhưng Đức Ma-ri-a đã chỗi
dậy, “vội vã lên đường” đến thăm bà chị họ Ê-li-sa-bét. Thay
vì loay hoay dồn mọi bận tâm vào vấn đề của mình, Mẹ lại
nghĩ đến người chị họ lớn tuổi đang mang thai được sáu tháng,
nghĩ đến những khó khăn bận rộn mà vợ chồng ông bà Da-cari-a đang tất bật chuẩn bị để đón người con sắp chào đời. Đức
Ma-ri-a đã không để cho những khó khăn làm mình nhụt chí
hay sợ hãi. Có thể nói, chính tình yêu dành cho người chị họ
đã khiến Mẹ không thể chỉ bo bo nghĩ đến vấn đề của mình
nhưng biết nghĩ đến người khác và không ngần ngại đến giúp
bà chị họ.

Chia sẻ: Tìm hiểu nghệ thuật sống nghèo của những nhân
chứng nêu trên.
Sống Lời Chúa: Nhịn bớt một số chi tiêu không thật sự cần
thiết để giúp đỡ người nghèo.
Cầu nguyện: Đọc kinh Phúc Thật Tám Mối.
THỨ TƯ TUẦN 20 TN
Mt 20,1-16a
VÌ MỘT NỀN KINH TẾ CHIA SẺ
Giờ thứ mười một ông chủ trở ra và thấy còn có những
người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây
suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn
chúng tôi.” (Mt 20,6-7)

Mời Bạn: Thông thường theo tính tự nhiên, người ta chỉ nhìn
đến những vấn đề của mình mà thiếu đi sự quan tâm đến
những người xung quanh mình. Vì thiếu tình yêu dành cho tha
nhân, người ta không còn đủ rộng lòng để quan tâm, nâng đỡ,
chia sẻ với người khác. Đức Ma-ri-a là khuôn mẫu, là lời mời
gọi cho chúng ta biết bỏ đi những toan tính ích kỷ, cá nhân chủ
nghĩa để noi theo gương sống của Mẹ mở lòng ra với tha nhân.

Suy niệm: Trong thời đại toàn cầu hoá, các sản phẩm càng
ngày càng đòi hỏi chất lượng cao với kỹ thuật tinh vi hiện đại.
Muốn có việc làm lương cao, phải có trình độ chuyên môn
cao. Muốn thế thì phải học hành cao mới đáp ứng nổi yêu cầu.
Thế nhưng chi phí đầu tư cho việc học hành lại vượt quá khả
năng của những người cơm ăn bữa no bữa đói. Thế nên, người
nghèo bị bó chặt trong cái vòng luẩn quẩn của kiếp nghèo, bị
loại ra bên lề cuộc chơi “chất lượng cao”, giống như những
người thợ vườn nho đứng ngoài đường ngáp ruồi “vì không ai
mướn chúng tôi.” Lời Chúa thúc bách chúng ta nghĩ đến một
toàn cầu hoá không-loại-trừ thay vì một toàn cầu hoá “hoang
dã,” một nền kinh tế chia sẻ thay vì một nền kinh tế tiêu thụ
ích kỷ.

Sống Lời Chúa: Sẵn sàng phục vụ tha nhân, những người
đang cần sự trợ giúp ngay cả khi họ chưa ngỏ lời xin giúp đỡ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chủ nghĩa cá nhân ích kỷ khiến chúng
con nhiều khi chỉ quan tâm đến mình mà chưa mở lòng ra với
tha nhân. Xin cho chúng con biết học theo mẫu gương của Mẹ.
Nhờ đó, chúng con dám can đảm rộng lòng giúp đỡ tha nhân
khi họ cần đến. Amen.
THỨ BA TUẦN 20 TN
Th. Tê-pha-nô Hung-ga-ry
Mt 19,23-30

Mời Bạn: Bác ái trong thời đại toàn cầu hoá đòi hỏi bạn bước
ra khỏi “căn nhà” tiện nghi, và an toàn của mình để tìm gặp
những người đang bị gạt ra bên lề đó, không phải để bố thí cho
họ một chút cơm thừa, mà là tìm cách tốt nhất chia sẻ với họ
cả những điều kiện, những cơ hội để thăng tiến cuộc sống.

CHUYỆN CHÀNG THANH NIÊN GIÀU CÓ
Chúa Giê-su nói: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn
người giàu có vào nước Thiên đàng.” (Mt 19,24)

Suy niệm: Lạc đà là loài động vật to lớn dềnh dàng nhất trong
sa mạc mà người Do thái thường thấy. Đã vậy, nó càng thêm
cồng kềnh vì đủ thứ hàng hoá người ta chất lên lưng nó. Thế
nên thật là chuyện không tưởng khi nhét một khối lượng đồ sộ
như thế chui qua lỗ kim, cho dù đó là lỗ xỏ chỉ của cây kim
hay cánh cổng thành bé xíu mang tên “Lỗ Kim” mà một người
đi không cũng phải vất vả mới chui lọt. Sánh vi như thế để
thấy người giàu vào Nước Thiên Đàng còn khó hơn chuyện
viễn tuởng nữa. Tại sao vậy? Thưa vì những của cải cồng kềnh
của dễ khiến cho: ¬ ỷ lại vào của cải thay vì sống tín thác vào
Chúa.  bị ràng buộc vào thế gian này, khó hướng tới những gì
là vĩnh cửu mai sau. ® ích kỷ, khó đáp ứng những đòi hỏi của
Tin Mừng.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Chia sẻ: Có nhiều trường hợp đòi hỏi sự chia sẻ “tổng lực”
của cả cộng đoàn. Nhóm của bạn điểm ra những trường hợp
như thế và lên kế hoạch chia sẻ.
Sống Lời Chúa: Luôn luôn sẵn sàng và quảng đại hợp tác với
những chương trình chia sẻ trong cộng đoàn của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì Chúa đã mặc lấy thân phận người
nghèo ở giữa chúng con, chúng con không được phép làm ngơ
trước những anh em nghèo đói chung quanh chúng con.
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THỨ NĂM TUẦN 20 TN
Mt 22,1-14

Mời Bạn: Ý thức yêu mến là điều quan trọng số một trong
cuộc đời bạn. Muốn biết cuộc đời bạn thành công hay thất bại,
bạn chỉ có một tiêu chuẩn để phân định, đó là bạn đã sống yêu
mến chưa?

TRÂN TRỌNG BỮA TIỆC CỦA CHÚA
“Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ
cưới?” (Mt 22,12)

Chia sẻ: Tôi đã để Chúa có toàn quyền trên cuộc đời tôi chưa?
Đó là dấu hiệu để nhận biết tôi có yêu Ngài hay không.

Suy niệm: Thật đáng tiếc và đáng trách thái độ của những
khách được mời đến dự bữa tiệc cưới thịnh soạn của Đức Vua.
Thái độ dửng dưng, vô cảm và thậm chí khinh mạn đối với
chính chủ tiệc là vị vua quyền thế cao sang! Khách được
mời “không đếm xỉa tới”, có kẻ viện cớ vướng bận công việc
nhỏ nhặt để thoái thác, có kẻ còn quá đáng trở mặt thù
địch “bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.” Tưởng
rằng bữa tiệc thất bại! Nhưng không, Đức Vua lại mở rộng
lượng khách mời tới bất cứ ai: mọi người “bất luận tốt
xấu” đều được tham dự, dù họ chẳng có công trạng gì với Đức
Vua, chỉ cần họ đáp lại sự gia ân quảng đại của ngài, với niềm
trân trọng và tri ân, được biểu lộ qua việc “mặc y phục lễ
cưới” như Đức Vua yêu cầu.

Sống Lời Chúa: Tôi tập sống yêu mến Chúa qua việc yêu mến
anh em, mà cụ thể là quan tâm đến những nhu cầu của người
lân cận.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là mẫu mực tình yêu tinh ròng, xin
cho chúng con biết yêu nhau như Chúa yêu chúng con để
chúng con trở thành trái tim cho thế giới đang khô cằn vì thiếu
tình yêu. Xin cho chúng con biết sống với tha nhân và cho tha
nhân bằng cách quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh.
Amen.
THỨ BẢY TUẦN 20 TN
Th. Bê-na-đô, viện phụ
Mt 23,1-12

Mời Bạn: Bữa tiệc Đức Vua “mở tiệc cưới cho con
mình” chính là tiệc Thánh Thể, “tiệc cưới Con Chiên” (Kh
19,9), mà Thiên Chúa ân cần thết đãi chúng ta. Bữa tiệc này
chính là nguồn sức sống nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Giữa
một thế giới mà người ta bị thúc đẩy phải làm ra thật dư thừa
của cải vật chất để rồi hưởng thụ thật nhiều, thì liệu bạn và tôi
có để mình bị tác động bởi vòng xoáy đó đến độ thờ ơ trước
lời mời dự tiệc Thánh Thể của Thiên Chúa hay không? Hay
chúng ta cũng viện cớ công việc, hoặc giải trí mà không còn
thiết tha đến với Chúa nơi bàn tiệc thánh không?

CHỈ CÓ MỘT CHA TRÊN TRỜI
“Phần anh em, đừng để ai gọi mình là thầy vì anh em chỉ có
một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh
em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh
em chỉ có một Cha là Cha trên trời.” (Mt 23,8-9)
Suy niệm: Chúng ta vẫn gọi người sinh thành ra mình là cha,
người dạy dỗ mình là thầy. Những danh xưng cao cả ấy nói lên
niềm tôn kính mà xã hội dành cho những chức bậc cao quý
này. Khi dạy chúng ta đừng gọi ai dưới đất này là cha, là thầy,
Đức Giê-su không có ý nói chúng ta phải loại bỏ lòng tôn kính
biết ơn chính đáng đối với những thiên chức cao cả này, bởi vì
lòng tôn kính đó là chính nội dung của giới răn thứ IV trong
Mười Điều Răn: “Thứ bốn: thảo kính cha mẹ.” Thay vì loại bỏ,
Ngài muốn chúng ta nâng cao hoàn thiện những thiên chức đó:
tuyên xưng niềm tin vào Người Thầy và Người Cha duy nhất
của chúng ta ở trên trời qua việc tôn kính vâng phục các vị đại
diện của Ngài ở dưới đất này.

Sống Lời Chúa: Chuẩn bị chu đáo cho việc dự lễ ngày Chúa
Nhật bằng cách đi ngủ sớm vào tối thứ Bảy và xếp ưu tiên
hàng đầu cho việc tham dự Thánh lễ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tăng thêm nơi chúng con lòng
khao khát Chúa để con chúng con thấy Chúa lớn hơn và giàu
hơn mọi thứ chúng con đang có.
THỨ SÁU TUẦN 20 TN
Th. Gio-an Ơ-đê, linh mục
Mt 22,34-40

Mời Bạn: Luôn luôn có ý hướng siêu nhiên và tinh thần đức
tin khi vâng phục các vị bề trên của bạn (cha mẹ, thầy cô, các
linh mục…) bằng cách nhìn thấy Thiên Chúa hoạt động qua
thiên chức của các vị đó. Nhờ thế việc vâng phục của bạn mới
đáng được công phúc trước mặt Chúa.

YÊU NHƯ CHÚA YÊU
Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên
Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn
ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và đứng đầu. Còn điều răn
thứ hai, cũng giống điều răn ấy là: ngươi phải yêu người
thân cận như chính mình.” (Mt 22,37-39)

Chia sẻ: Ôn lại giáo lý: “Điều răn thứ bốn dạy chúng ta điều
gì?”

Suy niệm: Một giám mục Việt Nam nói rằng có thể dùng
từ “yêu mến” để giải thích tất cả giáo lý Công giáo. Bốn Phúc
Âm, nói rộng hơn, cả bộ Tân Ước và thâm chí toàn bộ Kinh
Thánh đều có thể tóm tắt trong một từ đó. Bài học duy nhất mà
Đức Giê-su muốn dạy cho chúng ta, những học trò của Ngài
tại trường Giê-su cũng là bài học yêu mến. Bí quyết làm nên
cuộc đời Giê-su, một cuộc đời hiếu trung với Chúa Cha và
phục vụ con người không mệt mỏi, cũng là yêu mến. Yêu mến
theo Đức Giê-su không phải là thứ tình cảm bồng bột, nhưng
là quyết định gắn bó với hoàn toàn với Chúa, để Ngài toàn
quyền chi phối cuộc đời mình.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: - vâng lời bề trên của mình với tinh thần đức
tin; - cầu nguyện cho các bề trên của mình luôn sống đúng
thiên chức của họ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Con Một Chúa dạy chúng con biết
“vâng ý Cha dưới đât cũng như trên trời”. Xin cho chúng con
biết bắt chước Người nhận ra và vâng phục thánh ý Chúa như
vậy. Amen.
http://thanhlinh.net/
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TWENTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Jeremiah 38:4-6,8-10
Jeremiah is punished for criticizing the wealthy for their
corruption and their injustice to the poor.

take even more seriously our moral responsibilities. Here
he reminds the crowd that those who commit to him will
find it affects the way they relate to friends and family
members. The angel who announced the birth of John the
Baptist to Zechariah said John would go before Jesus to
turn the hearts of fathers toward their children. But a
commitment to Jesus forces us to change the way we live
our lives, and this can put strains on relationships.

Responsorial Psalm
Psalm 40:2-4,18
A prayer for God's help
Second Reading
Hebrews 12:1-4
Let us persevere in running the race that lies before us
while keeping our eyes fixed on Jesus.

We don't expect to hear such difficult words from Jesus
in the Gospel. But it is good to be reminded once in a
while that the decision to do the right thing, the good
thing, is not always easy and without conflict. Jesus
himself did not make easy decisions and avoid conflict.
In today's reading, he reminds his followers to be
prepared for difficult decisions and conflict as well.

Gospel Reading
Luke 12:49-53
Jesus has come not only to bring peace but also division.

Family Connection
Families strive for unity and togetherness. Nobody enjoys
occasions when divisions in family life become all too
evident. Yet, in this Sunday's Gospel, Jesus says that he
has come to bring division and that members of
households will be divided.

Background on the Gospel Reading
Having reminded the apostles and the crowd that facing
the coming judgment takes patience, Jesus now goes on
to speak of how difficult it will be to wait. He tells them
that he has come to set the earth on fire. Recall that in
chapter 3 of Luke's Gospel, John the Baptist tells the
crowd that he is baptizing with water, but someone
mightier is coming who will baptize with the Holy Spirit
and fire. The fire Jesus speaks of here is the distress
caused by the coming judgment. It is also the fire of the
Spirit that Luke, in the Acts of the Apostles, will describe
descending on the disciples on Pentecost. That fire will
strengthen them to go out to the whole world to preach
the good news of Jesus' Resurrection.

Talk as a family about the things that you do together to
bring about family unity (togetherness), such as sharing
meals, going to church together, celebrating special
occasions, or sharing family traditions. Explain that all of
these things are important and that Jesus wants families
to show this kind of love for one another. Point out that
this Sunday's Gospel sounds as though Jesus is saying
something very different. Tell your children to listen
closely as you read aloud Luke 12:49-53.

Jesus will be the first to experience the distress of the
coming judgment. His baptism will be the conflict into
which he will be immersed as he approaches Jerusalem
and his death on the cross. His followers will not be
spared that distress. The angels at Jesus' birth proclaimed
peace on earth, and Simeon, holding the baby Jesus in the
Temple, said to God: “Master, now you may let your
servant go in peace.” Here Jesus tells the crowd not to
think he has come to bring peace; he has come to bring
division. Simeon said as much when he turned to Mary
and said that the child was destined for the rise and fall of
many and to be a sign that will be contradicted. Peace is
the ultimate end of the Kingdom of God, but peace has a
price. Jesus is warning the crowd that wherever the Word
of God is heard and acted upon, division occurs. Fathers
will be divided against sons and mothers against
daughters.

Explain that sometimes as parents, you have to make
decisions that are unpopular with your children. You
don't do it to divide the family but because it is the right
thing to do. In the short run, such decisions may “divide”
children from their parents. In the long run, however,
doing the right thing will bring about a deeper unity. Talk
to your children about decisions that they have to make
that might be unpopular with their friends and how these
decisions may divide them from others. Encourage them
to pray to the Holy Spirit for the gift of courage
(fortitude) so that they may do the right thing even if
unpopular. Conclude by praying a spontaneous prayer to
the Holy Spirit, asking for the gift of courage (fortitude).
https://www.loyolapress.com/

The coming judgment forces us to look at the
implications of our commitments. As Jesus warned in last
Sunday's Gospel, a commitment of faith requires us to
change our attitude toward material possessions and to
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

SAT/ACT
Preparation
Course

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

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

Timmy Chan’s Restaurant
Locations: Bissonnet/Synott
& 59/Bissonnet
• hiring cashiers
• part-time or full-time
(flexible hours)
Call or text 832-277-6566

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

