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Con người sẽ sống lại, đó là một niềm
tin đã có nơi phần đông người Do
Thái. Thực vậy, anh em Macabê đã
thưa lên với vị vua đang tính giết hại
họ như sau: Vua chỉ cất được mạng
sống chúng tôi ở đời này, nhưng Vua
vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi là những
kẻ đã chết vì lề luật của Ngài, được
sống lại trong cuộc sống đời đời. Vào
thời Chúa Giêsu, người biệt phái cũng
tin như vậy.

THÁNH LỄ:

Đoạn Tin Mừng cho thấy họ đã tìm
cách tranh luận với Chúa Giêsu về vấn
đề này vì biết rằng Chúa Giêsu rao
giảng sự sống lại. Để chống lại niềm
tin tưởng ấy, họ đã đưa ra một thí dụ
tiêu biểu từng được sử dụng trong các
cuộc tranh cãi để học quê đối phương.
Câu chuyện được đưa ra hẳn không
phải là một sự thật cho bằng một giả
thuyết: Một người phụ nữ có tới bảy
đời chồng hợp pháp, và cuối cùng thì
người phụ nữ ấy cũng chết. Nếu như
có sự sống lại, thì người phụ nữ ấy sẽ
là vợ của ai đây? Chúa Giêsu đã trả
lời: Nếu Thiên Chúa đã làm bạn với
các tổ phụ như Abraham, Isaac và
Giacóp, thì không phải chỉ là làm bạn
trong chốc lát mà là đời đời. Thiên
Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ
chết mà là Thiên Chúa của kẻ sống.

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

Tuy nhiên cũng có một số người thuộc
phái Saducêô, gồm những nhà quý tộc
hoặc tầng lớp cao trong hàng tư tế, lại
không tin có sự thưởng phạt đời sau,
không tin có sự sống lại. Đối với họ
việc con người sống lại chỉ là chuyện
khôi hài.

Thực ra ở đây Chúa Giêsu không tả rõ
sự sống lại như thế nào, điều Ngài

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

muốn khẳng định đó là Thiên Chúa là
Thiên Chúa của kẻ sống. Và trong suốt
cuộc đời, qua những lời giảng dạy
nhất là qua thái độ cư xử, Ngài muốn
cho người ta hiểu rằng Thiên Chúa là
Đấng ban sự sống, là Đấng làm cho
sống. Và ngay cả những kẻ tội lỗi,
Ngài cũng không muốn họ phải hư đi,
trái lại, Ngài muốn họ hối cải để được
sống và sống một cách dồi dào. Những
phép lạ chữa lành bệnh tật, làm cho kẻ
chết sống lại có thể được coi là dấu chỉ
về một Thiên Chúa yêu chuộng sự
sống. Và khi Chúa Giêsu đón nhận cái
chết trên thập giá, thì cũng chính là lúc
Ngài chiến thắng sự chết để cho sự
sống được lên ngôi.
Là kẻ sống thực ra không phải là
chuyện dễ. Bởi vì có những kẻ hiện
còn đang thở, đang ăn, đang sống
nhưng thực ra họ đã chết, bởi lẽ họ đã
không thể có một phản ứng gì mới mẻ.
Những kẻ sống rập theo chữ viết, rập
theo những điều đã quy định từ ngàn
xưa đến độ không còn thấy những gì
xảy ra trước mắt. Như thầy Lêvi vì
mải mê tuân giữ một nghi tiết của lề
luật, nên đã làm như thể không có
người bị cướp đánh trọng thương và
vất bên lề đường, hay nói cách khác đã
không có được một phản ứng thích
hợp với hoàn cảnh hiện tại. Những kẻ
ấy không còn là những người sống.
Còn chúng ta thì sao. Là những người
còn đang sống, chúng ta có biết phản
ứng và thích nghi với hoàn cảnh hay là
chúng ta cũng chỉ là một thây ma đã
chết từ lâu?

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

SỔ GHI TÊN CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI
Trong tháng 11, Sổ Ghi Tên Các Linh Hồn đã qua đời được đặt ở cuối nhà thờ, trước
Giếng Rửa Tội. Giáo Xứ sẽ cầu nguyện cho các linh hồn trong suốt tháng 11.
HỌP PHỤ HUYNH LỚP THÊM SỨC II
Kính mời quý phụ huynh của lớp Thêm Sức II tham dự buổi họp tại Nhà Nguyện vào
Chúa Nhật, ngày 23 tháng 11 lúc 1:00 trưa, để chuẩn bị cho Tĩnh Tâm.
HỌP PHỤ HUYNH LỚP XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Kính mời quý phụ huynh của lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu tham dự buổi họp tại Nhà
Nguyện vào Chúa Nhật, ngày 23 tháng 11 lúc 5:30 chiều, để thông qua chương trình học
của năm nay.
HÌNH RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC
Các hình và chứng thư có thể nhận trong các ngày Chúa Nhật trong giờ học, 12:45 trưa
đến 6:00 tối tại Hội Trường Mẫu Tâm.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397

QUẦN ÁO VÀ VẬT DỤNG CHO NGƯỜI NGHÈO
Thứ Bảy ngày 23 tháng 11, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Giáo Xứ sẽ nhận quần áo,
giầy, ba ta, ba lô, xe đạp và đồ dùng vệ sinh cá nhân cho người nghèo.
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.
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%
• Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
• Nhà Hàng Hải Cảng - 10%
• Đức Thành, Khô Bò - 10%

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
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

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 tùy khả năng.

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714

QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832-866-0353
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

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Đóng Góp (tính đến 29/9/19)

$82,920

% Đóng Góp

97.5%

Còn Thiếu

$2,080

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

511

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $20,238 Mỹ kim. Lễ Các Thánh được $6,912.
Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý
vị.

832.473.3767
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HAI NGÀY HỌP MẶT GIÁO XỨ
GÂY QUỸ THẮP SÁNG - NĂM THỨ I

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

Kính thưa quý Cha, quý thầy Phó Tế, quý cụ, quý ông bà và anh chị em,
Tạ ơn Chúa đã cho giáo xứ chúng ta hai ngày họp mặt thường niên rất thành
công, giúp cho việc gây quỹ Thắp Sáng cho Tổng Giáo Phận GalvestonHouston. Cám ơn các đoàn thể, liên ca đoàn cùng quý ông bà và anh chị em đã
hăng say hy sinh phục vụ, và tham dự trong hai ngày vui đó.
Kết quả tài chánh (sau khi trừ chi phí) qua việc bán vé số và sinh hoạt trong
hai ngày họp mặt là $191,517 Mỹ kim.
Tổng Giáo Phận và Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và xin
Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Nguyện xin Đức Kitô Ngôi lời Nhập Thể luôn ban bình an trên quý vị và gia
đình.

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

Ban Tổ Chức chân thành cảm ơn,

LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily

Phêrô Võ Tiến Đạt
Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ

Augustinô: 7pm 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
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661

Vocations Event: Myriam Dinner
The next Myriam Dinner for young women in High School will be held at St. Theresa
Catholic Church on November 21. The evening includes prayer, group sharing, dinner with the Vocations Associate Director, Joelma Regis and other religious sisters
from the Archdiocese.
For more information, contact the Vocations Office at 713-652-8239 or
vocations@archgh.org
To register, please use the web link: https://cvent.me/QEgOZ

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

Phanxicô Trần Văn Quang
Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh

Young Adult and Campus Ministry
Café Lite: January 16 The next Café Lite will be on Thursday, January 16, at St.
Clare of Assisi (3131 El Dorado Blvd, Houston) from 7:00-9:00 p.m., with an optional prayer hour from 6:00-7:00 p.m. Our speaker will be Fr. Luke Millette, Judicial
Vicar for the Archdiocese of Galveston-Houston. His topic will be “Spiritual AND
Religious: Staying Connected to Christ and his Church." The Café Catholica program
seeks to help young adults (ages 18-39) encounter Christ and his Church.
All young adults are invited to join us for Café Catholica Lite throughout the year.
We will gather at different locations around the Archdiocese for a talk, followed by
time in prayer and fellowship. For more information contact the Office for Young
Adult and Campus Ministry at www. archgh.org/cafecatholica or yacm@archgh.org
or 713-741-8778. Save the dates for upcoming Café Lite talks: March 12, 2020, at
Our Mother of Mercy, Houston; May 28, 2020, at Christ the Redeemer, Houston.
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THI CA SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN. C
SỐNG LẠI
(Luca 20; 27-38)
Không tin sự sống đời sau,
Mắt nhìn thiển cận, nỗi đau quấy rầy.
Tâm tư thắc mắc điều này,
Vợ chồng kết hợp, tình say mặn nồng.
Kết hôn gắn bó tương đồng,
Thủy chung son sắt, đèo bồng xứng đôi.
Sao mà chia cách đơn côi,
Ngày sau sống lại, kết tôi với mình.
Người anh cưới vợ gái trinh,
Chẳng may bệnh chết, mối tình dở dang.
Không con nối dõi gia cang,
Người em kế tiếp, cưới nàng lập hôn.
Tiếp theo năm chú đồng môn,
Bảy người đều chết, mồ chôn mả dài.
Không ai thừa tự quản cai,
Ngày sau vợ chết, nhận ai là chồng.
Chúa rằng sống lại đợi trông,
Không còn cưới gả, vợ chồng lứa đôi.
Đời sau sống mãi tinh khôi,
Nhẹ nhàng thánh thoát, xứng ngôi thiên thần.
Qua hai ngàn năm, đã có hằng tỷ người cùng tuyên xưng
một đức tin: Xác loài người ngày sau sẽ sống lại. Bài
Phúc âm hôm nay mở lối cho chúng ta về sự sống ngày
sau. Những người Sađucêô không tin có sự sống lại. Họ
mượn cớ một câu truyện về một gia đình bảy anh em lần
lượt cưới cùng một người vợ, sau cùng mọi người chết,
vậy ai sẽ là chồng của cô ta. Họ dựa vào lý luận và cuộc
sống trần thế để giải đáp về cuộc sống mai hậu. Chúa
Giêsu cho chúng ta một câu trả lời xác đáng: Con cái đời
này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được
dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ
không cưới vợ lấy chồng, họ sẽ không chết nữa, vì họ
giống như thiên thần.
Trong lịch sử các tôn giáo trên thế giới, tôn giáo nào
cũng cố gắng tìm giải đáp cho ước vọng sâu xa của con
người về cuộc sống ngày sau. Có hai quan điểm chính từ
Ấn Độ, Phật Giáo quan niệm cuộc sống như vòng tròn,
xoay vần, như bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông và đi hết
vòng này sang vòng khác. Vì thế họ tin vào thuyết luân
hồi. Sống kiếp này chưa tốt, đầu thai vào kiếp khác, cho
tới khi hoàn hảo sẽ được hưởng lạc trên Niết Bàn. Theo
quan điểm Kitô Giáo là quan niệm cuộc đời theo đường
thẳng. Mỗi người có khởi đầu và có chấm dứt. Sau khi
mãn cuộc đời này sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Khi chết hồn
và xác tách biệt. Xác tan rã và hồn bất tử chịu sự phán xét
về việc lành dữ chúng ta đã làm khi còn ở trần thế. Hồn
xác sẽ sống lại vào ngày quang lâm.

và cây tốt sinh trái tốt. Nhìn qủa biết cây và làm tốt sẽ
được thưởng. Đạo Công Giáo cũng một niềm tin, nếu
chúng ta sống tốt thì sẽ được hưởng hạnh phúc. Làm dữ
sẽ bị đoán phạt. Nên cuộc đời trần thế là một chặng
đường chuẩn bị cho hạnh phúc mai sau.
Chúa Kitô đã chết và đã sống lại, đó là hoa qủa đầu mùa
của những kẻ đã yên giấc. Chúa Giêsu là đầu nhiệm thể,
chúng ta là chi thể, đầu đi tới đâu thì thân thể cũng sẽ đi
tới đó. Chúa Giêsu nói Ngài về cùng Chúa Cha và dọn
chỗ cho chúng ta. Chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Kitô
Phục Sinh. Chúng ta tiến bước trong hy vọng.
Nhìn cảnh vật chung quanh, mùa Thu lá đổi mầu và rụng
xuống, để cây trơ trụi, trải qua mùa Đông dài và mùa
Xuân tới, cây cối sẽ lại trổ mầm sinh tươi. Chúng ta cũng
phải bước qua ngưỡng cửa sự chết mới đạt tới sự sống
lại. Như hạt giống gieo xuống đất phải chịu mục nát mới
có thể trổ sinh hoa trái. Chúa Giêsu đã nằm xuống qua cái
chết, Chúa đã sống lại. Ngài không còn bị giới hạn bởi
không gian và thời gian.
Lạy Chúa chúng con tin Chúa là sự sống và là sự sống
lại. Chúng ta cùng tuyên xưng trong kinh tin kính: Tôi tin
xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy.
Amen.
THỨ HAI, TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
(Lc 17, 1-6).
GƯƠNG XẤU
Gương mù tật xấu phơi bầy,
Thế gian ô nhiễm, sa lầy bến mê.
Khốn thay phạm tội gớm ghê,
Gây ra gương xấu, bội thề dối gian.
Thà rằng cột cối đá hàn,
Đẩy xô xuống biển, biến tan cõi đời.
Các con cẩn thận giữ lời,
Thực tình hối cải, ơn trời thứ tha.
Dù rằng lỗi phạm qúa ba,
Cũng nên tha thứ, phôi pha xóa nhòa.
Bảy lần trở lại làm hòa,
Thành tâm hối lỗi, giao hòa bỏ qua.
Chúa thương xóa tội người ta,
Con người yếu đuối, xin tha mọi thời.
Lòng tin bé nhỏ trong đời,
Dù bằng hạt cải, khiến dời núi non.

Hồn và xác kết hợp làm nên một chủ thể. Phật giáo tin
thuyết nhân qủa, gieo gió thì gặt bão, cây nào sinh trái đó
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THỨ BA, TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
(Lc 17, 7-10).

THỨ SÁU, TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
(Lc 17, 26-37).

ĐẦY TỚ
Ngoài đồng đầy tớ trở về,
Trông nom coi sóc, mọi bề lo toan.
Nấu cơm dọn bữa liên hoan,
Thắt lưng buộc bụng, khôn ngoan vâng lời.
Chu toàn công việc ở đời,
Chủ ông tốt bụng, đôi lời ban khen.
Dù đây bổn phận sang hèn,
Thi hành theo lệnh, con sen trong nhà.
Phúc thay đầy tớ thật thà,
Yêu thương nâng đỡ, mặn mà giúp nhau.
Các con tôi tớ theo sau,
Thực hành lời dậy, hãy mau thưa rằng:
Chúng tôi vô dụng phải chăng,
Làm điều ủy thác, siêng năng thi hành.
Gắng công trách nhiệm hoàn thành,
Vâng theo thánh ý, ơn lành trao ban.

SẮN SÀNG
Thời gian thấm thoát thoi đưa,
Chúa Con cứu chuộc, ơn mưa dạt dào.
Nhắc lời Kinh Thánh năm nào,
No-e thoát khỏi, nước trào mưa tuôn.
Địa cầu hồng thủy ngập luôn,
Triều dâng tiêu diệt, ngàn muôn vạn người.
Người ta ăn uống vui đời,
Say mê lạc thú, xa rời chính tâm.
Dưới thời ông Lót cũng lầm,
Con người vui thỏa, tà tâm chống trời.
Sinh diêm mưa lửa mọi nơi,
Tường thành hủy diệt, mọi người ra đi.
Con Người xuất hiện uy nghi,
Thời gian bất chợt, xét suy kỹ càng.
Hãy luôn tỉnh thức sẵn sàng,
Ngày giờ Chúa đến, ca vang đón chờ.

THỨ TƯ, TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
(Lc 17, 11-19).

THỨ BẢY, TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
(Lc 18, 1-8).

PHUNG HỦI
Dọc theo biên giới ngoại dân,
Mười người phung hủi, tiến dần hét la.
Đồng thanh cất tiếng từ xa,
Lậy Thầy, thương xót, chữa da phong cùi.
Chúa thương loan báo tin vui,
Hãy đi trình diện, tới lui đền thờ.
Đi đường phong sạch không ngờ,
Trong lòng vui sướng, chẳng chờ đợi ai.
Một người quay lại công khai,
Ngợi khen lớn tiếng, thiên sai bởi trời.
Sấp mình thờ lạy Chúa Trời,
Tạ ơn Thiên Chúa, dâng lời ngợi khen.
Chín người còn lại nhỏ nhen,
Không ai trở lại, ca khen danh Người.
Chúa truyền đứng dậy vào đời,
Đức tin cứu chữa, ơn trời khấng ban.

KIÊN TRÌ
Chúa truyền môn đệ dụ ngôn,
Siêng năng cầu nguyện, kính tôn Chúa Trời.
Thành kia thẩm phán khinh đời,
Cũng không kính nể con người thế gian.
Trong thành bà góa than van,
Minh oan giúp đỡ, phá tan mưu đồ.
Kẻ thù ám hại mưu mô,
Lâu ngày im tiếng, quạnh cô phát phiền.
Ông không kính sợ cõi thiên,
Không thèm kính nể, nhân viên xóm làng.
Sau cùng xét xử nhẹ nhàng,
Quấy rầy nhức óc, chẳng màng thế nhân.
Bất lương thẩm phán trong dân,
Kiêu căng ngạo mạn, thiệt thân có ngày.
Đêm ngày khấn nguyện cùng Thầy,
Sẽ thương giải cứu, ban đầy ân thiêng.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng

THỨ NĂM, TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
(Lc 17, 20-25).
NƯỚC TRỜI
Khi nào Nước Chúa tới gần,
Không ai biết trước, vạn vần đổi thay.
Người ta quan sát đêm ngày,
Nước Trời xuất hiện, giữa ngay trần đời.
Sáng lòe như chớp bầu trời,
Ai mà đoán được, cao vời cõi thiên.
Các con mong ước siêu nhiên,
Một ngày thấy được, Chúa Chiên vĩnh hằng.
Con Người sẽ được vinh thăng,
Tới ngày phán xét, sao băng sáng ngời.
Tiên vàn đau khổ cuộc đời,
Loài người xua đuổi, một thời tẩy chay.
Chối từ phỉ báng đắng cay,
Hy sinh chịu chết, ba ngày phục sinh.
Về trời Chúa ngự uy linh,
Tới ngày sau hết, quang vinh khải hoàn.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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Thirty-Second Sunday in Ordinary Time, Cycle C
First Reading
2 Maccabees 7:1-2,9-14
Jewish martyrs give witness to their faith, even unto death.

Levirate marriage, found in the Law of Moses, to disprove
belief in the resurrection. According to Deuteronomy 25:5-10,
if a man died without producing an heir, the man's brother
should marry his wife and the offspring of this union would
inherit the property and carry on the name of the man who had
died. The Sadducees use this as an example to challenge belief
in the resurrection.

Responsorial Psalm
Psalm 17:1,5-6,8,15
The just person will live in God's presence.
Second Reading
2 Thessalonians 2:16—3:5
Paul encourages the Thessalonians and asks for their prayers.

Jesus argues from the same written Law of Moses to show that
there is resurrection. Using the texts from the Book of Exodus
(Chapter 3) that describe Moses' encounter with God in the
burning bush, Jesus shows that God is the God of the living,
not the dead. Here Jesus uses the same method and texts of the
Sadducees to counter them. As the Gospel text suggests, he
beat them at their own game!

Gospel Reading
Luke 20:27-38
Jesus answers a question from some Sadducees about the
resurrection of the dead. (short form Luke 20:27, 34-38)

More importantly, in this discourse Jesus shows the limits of
our imaginations when it comes to eternal life. The Sadducees
argued against resurrection because of the limits of earthly
existence. They did not imagine another possibility for
existence and relationship with God. Jesus proposes that the
possibilities of resurrected life are beyond our imaginations.
Jesus' conclusion suggests something else as well: To spend
time worrying about resurrected life is to miss the point. The
point is eternal relationship with God is possible, for God is
the God of the living, “. . . for to him all are alive.”

Background on the Gospel Reading
In today's Gospel, we hear about an encounter between Jesus
and some Sadducees. The Sadducees were a party of Judaism
active in Jesus' time, descended from the priestly family of
Zadok. They were literal interpreters of the written Law of
Moses, which means that they were in disagreement with the
position of the Pharisees, who offered an oral interpretation of
the Law of Moses.
The Sadducees are described in this Gospel as opponents to
the belief in resurrection. In the dialogue presented here, we
see an example of the means of disputation that was common
in first century Judaism. The Sadducees use the example of

www.loyolapress.com

LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
NGÀY 9 THÁNG 11
Đại Thánh Đường Latêranô được dâng kính Đấng Cứu Thế và
từ thế kỷ XII cũng được dâng kính Thánh Gioan Tẩy Giả, là
nhà thờ cổ nhất của Đức Giáo Hoàng, được mang danh “Mẹ và
là đầu của mọi nhà thờ trên thế giới”.

Đức, Pháp… đại Thánh Đường Latêranô phải tái thiết lại
nhiều lần. Ngày 28.04.1726 sau một công trình tái thiết lớn,
Đức Bênêđictô XIII đã thánh hiến lại và công nhận ngày 09.11
là ngày thánh hiến Đền thờ.

Sau khi chiến thắng các đối thủ tranh giành ngai hoàng đế.
Contantin đã ký sắc lệnh Milanô vào năm 313 công nhận Kitô
giáo là một tôn giáo hợp pháp trên đế quốc La Mã. Thế là các
tín hữu lục tục từ hang toại đạo bước vào xã hội công khai,
không còn sự bắt bớ nữa.

Mừng lễ cung hiến Thánh Đường Latêranô, xin Chúa cho mỗi
Kitô hữu chúng ta hãy biết trở nên những viên đá sống động
xây nên ngôi đền thánh bằng lòng nhiệt thành và sự thánh
thiên.
http://conggiao.info

Hoàng đế Constantin làm một cử chỉ đẹp: nhường cung điện ở
đồi Latran cho các Giáo Hoàng làm nơi trú ngụ. Năm 324 Đức
giáo Hoàng Sylvester I đã thánh hiến đại Thánh Đường và cư
ngụ tại nơi đây cho đến thế kỷ XIV, sau đó mới dời về Vatican, cạnh đền thờ thánh Phêrô. Đây cũng là Vương Cung
Thánh Đường của giáo phận Rôma, lý do: ngai tòa của vị
Giám mục được đặt tại đây.
Đền thờ này được gọi là “Mẹ các nhà thờ” vì là nhà thờ đầu
tiên được chính quyền hợp pháp công nhận trên đế quốc La
Mã và vì cũng là nhà thờ chính tòa của địa phận Rôma, nơi đó
có ngai tòa của Đức Giáo Hoàng.

Qua các trận hỏa hoạn, động đất và càn quét của man dân, của
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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
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281.988.6155

VIET USA GLOBAL

7615 Booner Rd
Houston, TX 77042
(248) 242-0598 / (248) 885-7516
Đảm nhận các dịch vụ sau:
• Thi quốc tịch & Theo dõi hồ sơ
• Thẻ xanh 10 năm
• Xin miễn nộp phí chính phủ
• Chuyển thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm
• Bảo lãnh thân nhân (Cha mẹ, vợ chồng, con cái,
anh chị em)
• Bảo lãnh theo diện hôn phu, hôn thê (Fiance)
• Xin visa du lịch (Nộp lần 2 mien phí dịch vụ
nếu lần đầu không đậu visa)
• Gia hạn visa du lịch, xin hộ chiếu Việt Nam
• Xin thẻ xanh lần đầu &Theo dõi hồ sơ
• Xin giấy phép làm việc
• Xin Re-Entry Permit & Travel Documents
• Xin chuyển diện du học sinh
• Xin cập lại bằng quốc tích đã mất
• Xin miễn bị trục xuất và xin lại thẻ xanh
• Thủ tục xin visa làm việc tại Mỹ
• EB3 - L1 Visa - Tất cả các loại Visa khác v.v...

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.

Chuyên nghiệp - Dịch vụ tốt - Tận tâm - Nhanh
chóng - Tiết kiệm chi phí - Kết quả cao - Cam
kết giữ kín tuyệt đối thông tin cá nhân của quí vị
Tham khảo miễn phí.
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