CHÚA NHẬT III
MÙA CHAY
NĂM C
Third Sunday
of Lent

Ngày 20 tháng 3
năm 2022
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
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

SÁM HỐI
Đứng trước cái chết thê thảm, đầy
máu và nước mắt của những người bị
Philatô giết, cũng như những người bị
tháp Siloe đè bẹp, có những kẻ đã
nghĩ xấu khi cho rằng sở dĩ những
người này phải chết vì họ là những kẻ
tội lỗi. Ý nghĩa độc ác đó, giống như
một con dao đâm vào các nạn nhân đã
chết. Và như thế, những người đã chết
lại bị chết thêm một lần nữa.
Trước sự bất công và bất nhân ấy,
Chúa Giêsu đã xác định không phải là
như thế, đồng thời khuyên nhủ mỗi
người hãy ăn năn hối cải, kẻo rồi sẽ bị
Chúa huỷ diệt như vậy. Với những
suy nghĩ trên, Ngài vừa minh oan cho
các nạn nhân, vừa công bố cách Ngài
sẽ xét xử sau này, đó là ai xét đoán ác
nghiệt cho kẻ khác, thì cũng sẽ bị xét
đoán ác nghiệt như vậy. Kẻ cho rằng
các nạn nhân bị chết thê thảm là vì họ
có tội, thì chính họ, nếu không sửa
mình, cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy, vì
họ đâu có vô tội hơn ai.
Từ đó chúng ta đi tới một kết luận
thực hành, đó là đừng mất giờ lo
chuyện suy diễn xấu cho người khác,
kẻo gây khổ thêm cho họ và cho
những người thuộc về họ, đồng thời
cũng gây thêm tội và thêm hậu quả
xấu cho chính bản thân mình. Điều
Chúa muốn chúng ta quan tâm, đó là
hãy lo chuyện mình bằng cách ăn năn
sám hối và cải thiện đời sống của
mình.
Đổi mới bản thân, cải thiện đời sống
đó là điều chúng ta thường xuyên
mong muốn. Chúng ta đã cố gắng, thế
nhưng càng cố gắng chúng ta lại càng
khám phá ra rằng: Tự sức riêng,
chúng ta không thể ăn năn sám hối và
cải thiện đời sống mình, trái lại phải

cậy nhờ vào ơn Chúa giúp.

Đoạn Tin Mừng sáng hôm nay cho
chúng ta hay biết về kinh nghiệm ấy.
Chúa là người trồng cây, còn chúng ta
là những cây vả không có trái. Ngài
muốn chúng ta cải thiện nên đã trồng
chúng ta vào vườn nho Hội Thánh.
Rồi cũng chính Ngài đã chăm sóc
chúng ta như người trồng cây đối với
cây vả của mình. Nhưng chúng ta lại
là những cây vả có trí khôn, có tự do,
chúng ta có thể đón nhận hay không
đón nhận ơn lành của Chúa. Chúng ta
có thể sinh những hoa trái tốt, nhưng
cũng có thể chẳng có hoa trái nào cả.
Nguyên do là bởi chúng ta có biết đón
nhận ơn Chúa hay không? Nghĩ tới
đây hẳn chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng
cho số phận của chúng ta, bởi vì có
những lúc chúng ta đã dửng dưng với
ơn Chúa, đã từ chối ơn Chúa. Ý thức
về thân phận yếu đuối, để rồi phó thác
cho tình thương của Chúa, là chúng ta
đã khởi đầu sự ăn năn. Tuy nhiên, tâm
tình sám hối không chỉ dừng lại ở đó,
mà còn phải tiến tới ba việc làm khác
nữa, đó là cầu nguyện, hãm mình và
làm việc bác ái, đặc biệt là bố thí giúp
đỡ người nghèo.
Và như thế, chúng ta thấy tâm tình
sám hối của chúng ta còn rất hời hợt.
Điều Chúa mong đợi nơi chúng ta
không phải chỉ là không còn phạm tội
nữa, mà còn phải tích cực làm việc
lành. Vì việc lành mới là những hoa
trái thiêng liêng mà Chúa muốn có.
Thế nhưng, bản thân chúng ta đã có
được những hoa trái thiêng liêng ấy
chưa, hay là đến giờ này, chúng ta vẫn
chỉ là những cây vả không có trái?

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
- Đại Diện Giới Trẻ:

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
Để chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục 2023 do Đức Giáo Hoàng
Phanxicô khởi xướng, giáo xứ sẽ có các buổi thảo luận để lắng nghe tâm tư
nguyện vọng của quý ông bà anh chị em hầu giúp cho Giáo Hội có những đường
hướng hoạt động gần gũi với giáo dân hơn trong tinh thần hiệp thông với ơn phù
trợ của Chúa Thánh Thần. Những tâm tư nguyện vọng này sẽ được gởi đến Đức
Hồng Y ĐiNardo, Tổng Giám Mục giáo phận của chúng ta. Sau đó, sẽ được
chuyển tiếp đến Rôma để chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục. Ngoài các
buổi thảo luận trong các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành của Giáo Xứ, đã có
buổi thảo luận chung ngày 13 tháng 3. Sẽ còn buổi thảo luận, ngày 20 tháng 3,
sau thánh lễ 9 giờ sáng và 11 giờ sáng Chúa Nhật, tại hội trường Mẫu Tâm.
Kính mời quý ông bà và anh chị em tham dự, sẽ có cà phê và thức ăn nhẹ.
TRƯỜNG MẪU TÂM
Chúa Nhật, ngày 20 tháng 3, Trường Mẫu Tâm nghỉ Spring Break và sẽ không
có Thánh Lễ 2 giờ trưa.
QUỸ PHỤC VỤ (DSF) 2022
Năm nay, Giáo Xứ Ngôi Lời được ấn định quyên góp $93,000 Mỹ kim. Xin kêu
gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp cho Giáo Phận
$150.00 Mỹ kim hay nhiều ít tuỳ lòng hảo tâm.
Đóng góp vào Quỹ DSF để trợ giúp các anh chị em nghèo túng là một nghĩa cử
rất bác ái trong cuộc sống. Nếu được mọi người quảng đại hưởng ứng, Giáo Xứ
sẽ sớm hoàn thành việc đóng góp cho Tòa Tổng Giám Mục.
Rất mong sự cộng tác rộng lượng của quý Ông Bà Anh Chị Em. Chân thành cảm
ơn.
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
Phan Minh Phượng

713.301.6092

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 $22,158 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.

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY
Đàng Thánh Giá
Các ngày thứ Sáu

6:00 PM

4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, (*8/4 Đàng Thánh Giá ngoài trời*)

Bí Tích Hòa Giải
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

Thứ Hai, ngày 21 tháng 3
Thứ Ba, ngày 22 tháng 3
Thứ Hai, ngày 28 tháng 3
Thứ Ba, ngày 29 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM

Tuần Thánh
Ngắm Đứng
Thứ Hai, ngày 11 tháng 4
7:00 PM
Thứ Ba, ngày 12 tháng 4
7:00 PM
Thứ Tư, ngày 13 tháng 4
7:45 PM
Thứ Năm, ngày 14 tháng 4
Thánh Lễ Rửa Chân
7:00 PM
*Sau Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể luân phiên đến 6 giờ sáng hôm sau
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4
*Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết
3:00 PM
Đàng Thánh Giá Ngoài Trời
5:00 PM
Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4
*Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
8:30 PM

Chúa Nhật, ngày 17 tháng 4
Thánh Lễ
7am, 9am,
11am và 7pm

*Lễ Chúa Phục Sinh
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

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.

713.240.2683

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

3

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

SUY NIỆM TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 3 MC
Lc 4,24-30

Mời Bạn: Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, người ta ngày
càng muốn “số hoá” mọi sự, và với óc thực dụng, đòi “cân
đong đo đếm” cả đến những thực tại tâm linh. Hậu quả là
người ta muốn hạn chế ở mức tối thiểu những đòi hỏi của việc
nên thánh, và ngược lại, cư xử hẹp hòi nghiệt ngã với tha
nhân. Là con cái của Thiên Chúa, mời bạn cư xử cách bao
dung quảng đại theo cung cách của Ngài trước tiên bằng việc
tha thứ cho nhau đến vô hạn.

RUỘT BỎ RA, DA BỎ VÀO
“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương
mình.” (Lc 4,24)
Suy niệm: Dân làng Na-da-rét không mặn mà đón tiếp Chúa
Giê-su chỉ vì họ đánh giá Ngài theo lý lịch trích ngang: con
ông Giu-se và bà Ma-ri-a, những người tầm thường như họ.
Có thể thêm một lý do nữa là vì tính ganh tị. Bộ làng mình
không có ai nổi trội, chỉ mình anh Giê-su thợ mộc này sao? Vì
những lý do ấy, họ sẵn sàng chiều theo tâm thức ruột bỏ ra, da
bỏ vào: coi trọng người xa lạ, coi thường người trong gia tộc,
làng xóm. Chủ nghĩa lý lịch và thói ganh tị đang làm cho xã
hội khó phát triển, nếu không muốn nói là tạo ra hận thù, bè
phái, bảo thủ. Nếu muốn là Giáo hội đích thực của Chúa Ki-tô,
đồng hành với mọi thành phần Dân Chúa, Giáo hội phải tỉnh
thức trước chủ nghĩa lý lịch và não trạng ruột bỏ ra, da bỏ vào
ấy trong sinh hoạt cũng như trong việc tổ chức cơ cấu hoạt
động của mình.

Chia sẻ về bí quyết sống sau đây: “Để có thể tha thứ đến vô
hạn trong những việc cụ thể, phải thường xuyên sống tinh thần
bao dung.”
Sống Lời Chúa: Luôn cười xoà mỗi khi có ai lỡ làm phiền
bạn; vui vẻ chấp nhận những đau khổ nho nhỏ do người khác
gây ra mà không bực bội thù oán.
Cầu nguyện: Hát Kinh Hoà Bình.
THỨ TƯ TUẦN 3 MC
Mt 5,17-19

Mời Bạn: Người đồng hương Na-da-rét hụt mất cơ hội nhận
biết, tin kính Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a của nhân loại, là
Thiên Chúa nhập thể làm người. Họ quên rằng Ngài là một
mầu nhiệm vượt lên trên lý lịch họ biết. Mỗi người cũng là
một mầu nhiệm, vượt quá các kiến thức của bạn về họ. Bạn
cần tập tôn trọng người khác, thận trọng khi phải đáng giá về
bất cứ con người nào, nhất là tránh dựa trên thiên kiến về họ.

ĐẠI SỰ TỪ NHỮNG VIỆC NHỎ NHOI
Đức Giê-su nói : “Vậy ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những
điều luật nhỏ nhất ấy …, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong
Nước Trời.” (Mt 5,19)
Suy niệm: Đến Thái Lan, du khách được đón tiếp với những
nụ cười ngay từ khi bước xuống máy bay: của viên chức hải
quan, của nhân viên phi trường, của hướng dẫn viên du lịch, và
sau đó của rất nhiều nhân viên các dịch vụ khác. ‘Nụ cười
Thái’ tuy nhỏ nhoi, nhưng đã để lại một ấn tượng tốt đẹp trong
lòng du khách nước ngoài, và góp phần tạo nên nền công
nghiệp du lịch khổng lồ. Đại sự khởi đầu từ những cái nhỏ
nhoi. Đó cũng là bài học mà Đức Giê-su muốn nói với chúng
ta hôm nay. Trong Nước Trời của Đức Giê-su, không có gì là
nhỏ bé, tầm thường, cũng chẳng có ai là không đáng kể! Công
trạng của chúng ta được hình thành từ những việc rất nhỏ nhoi,
từ cách quan tâm của mình với những người nhỏ bé.

Sống Lời Chúa: “Trời cho ai nấy nên,” xét đoán, dèm pha,
ghen tức không đem lại thiện ích cho nhau. Hãy nỗ lực sống
yêu thương với cái nhìn bao dung như Chúa dạy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con sống quảng đại,
bao dung để phụng sự Chúa cho xứng đáng. Xin biến đổi cái
nhìn của con, để con tập nhìn với đôi mắt nhân từ của Chúa.
Amen.
THỨ BA TUẦN 4 MC
Mt 18,21-35

Mời Bạn: Hình như bao lần bạn mơ ước được đánh giá cao
qua những thành công to lớn? Hay thành một giáo dân tốt với
những công tác quan trọng? Thánh Tê-rê-xa nhắc bạn: “Cúi
xuống lượm một cây kim với lòng yêu mến Chúa đủ sức cứu
một linh hồn.” Một ngày sống của bạn có biết bao việc nhỏ
như “cúi xuống lượm cây kim”, bạn chỉ cần thêm chút lòng
mến Chúa là trọn vẹn.

THA THỨ THỜI KỸ THUẬT SỐ
Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Chúa Giê-su mà hỏi rằng:
“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con
phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”
(Mt 18,21)
Suy niệm: Con số 7 trong Kinh Thánh vốn mang ý nghĩa
tượng trưng diễn tả sự hoàn thành trọn vẹn (như Thiên Chúa
sáng tạo trong bảy ngày…). Thế mà, để đánh giá sự tha thứ,
Phê-rô đã giới hạn con số bảy hoàn hảo đó vào một dãy số chỉ
có bảy đơn vị và coi đó như giá trị tối đa của lòng bao dung.
Chúa Giê-su lưu ý rằng chính vì Thiên Chúa đã tha thứ cho
chúng ta vô điều kiện và vô giới hạn - như trong dụ ngôn Chúa
kể - chúng ta cũng không được hạn chế lòng bao dung thương
xót vào cách tính toán hẹp hòi theo kiểu con người, mà phải
hiểu “tha thứ đến bảy lần” có nghĩa là “bảy mươi lần
bảy” nghĩa là cũng vô hạn và vô điều kiện như cung cách của
Thiên Chúa.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Bắt đầu ngày hôm nay, tôi sẽ thay đổi cách
nhìn với những việc nhỏ nhoi, và cách ứng xử với những
người nhỏ bé chung quanh mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con sung sướng được
sống trong Nước Trời. Xin giúp chúng con biết tôn trọng và
yêu mến những anh chị em nhỏ bé, biết nhận ra giá trị to lớn
nơi những công việc nhỏ nhoi. Nhờ vậy, chúng con xứng đáng
là công dân Nước Trời.
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THỨ NĂM TUẦN 3 MC
Lc 11,14-23

sức nhỏ bé trong chương trình cứu độ to lớn của Thiên Chúa.
Chia sẻ: Tôi sẽ làm gì để xứng đáng là cộng tác viên của
Chúa?

CUỘC CHIẾN TRƯỜNG KỲ
“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cũng tôi thu
góp là phân tán.” (Lc 11,23)

Sống Lời Chúa: Ý thức được Chúa mời gọi, tôi sẽ cố gắng
tích cực tham gia một hội đoàn tông đồ trong giáo xứ; hoặc, ít
ra mỗi ngày, mỗi tuần tôi sẽ làm một việc thiện nguyện với ý
hướng tông đồ.

Suy niệm: Ta chỉ có thể hiểu lời nói trên đây của Đức Giê-su
khi đặt trong khung cảnh Ngài vừa xua trừ quỷ câm ra khỏi
người bị chúng nhập, một phép lạ diễn tả quyền năng của
Thiên Chúa. Trong bối cảnh trừ quỷ ấy, chúng ta hiểu rằng
không ai có thể đứng trung lập, để không ai lập luận rằng Chúa
muốn loại trừ mọi tư tưởng dị biệt, đối lập. Tất cả các việc tốt
lành, do bất cứ ai làm, cũng đều bắt nguồn từ Thiên Chúa là
nguồn mạch phát sinh mọi điều thiện hảo. Chối từ điều thiện là
đứng về phía ma quỷ, kẻ không đội trời chung với Thiên Chúa.
Vì thế, cuộc chiến thiện-ác diễn ra trong chiến trường tâm hồn
ta đến suốt đời. “Làm lành, lánh dữ” luôn mang tính tuyệt đối
và đòi hỏi đối với mọi người, không trừ ai cả.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết sống quảng
đại, biết phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài, biết cho đi
mà không tính toán, biết chiến đấu mà không ngại thương tích,
biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết hiến thân mà không
mong chờ phần thưởng nào ngoài việc biết rằng đã chu toàn
Thánh Ý Chúa.
THỨ BẢY TUẦN 3 MC
Lc 18,9-14

Mời Bạn: Có lẽ bạn nghĩ mình chẳng thể làm thánh, nhưng
may thay mình không phải là kẻ tội lỗi. Thế là bạn bằng lòng
với mức sống đạo “tà tà.” Thực ra, cuộc chiến giữa thiện và
ác luôn mang tính quyết liệt, không khoan nhượng. Không làm
điều thiện là đã ngả theo sự ác rồi. Không thể vừa sống theo
đòi hỏi của sự thiện, vừa dung túng cho đam mê tật xấu. Người
ta cũng không thể vừa tuyên bố tin nhận Thiên Chúa là Đấng
Thánh, vừa bắt tay thoả hiệp với ma quỷ. Bạn nghĩ sao?

Như thế là cầu nguyện
Chúa Giê-su kể dụ ngôn sau đây: “Có hai người lên đền thờ
cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người
kia làm nghề thu thuế.” (Lc 18,9)
Suy niệm: Lên đền thờ để cầu nguyện, đó quả là một việc tốt,
không có gì phải phàn nàn. Thế nhưng vấn đề là ở cách cầu
nguyện của họ. Người thứ nhất, thuộc nhóm Pha-ri-sêu: Các
việc ông làm thật là tuyệt. Ông làm quá cả những điều luật
buộc. Nội dung lời cầu có vẻ giống như một bản báo cáo thành
tích; nhưng thiết tưởng, như thế chẳng có gì là sai. Ông chỉ có
thiếu một tấm lòng. Thiếu tấm lòng với Thiên Chúa: xem ra
Ngài mắc nợ ông vì những điều ông “làm cho” Chúa. Và cũng
thiếu cả tấm lòng với đồng loại: ông tự xếp hạng mình trổi
vượt chứ “không như tên thu thuế kia”. Còn người thứ hai,
một người làm nghề thu thuế: ông không có gì để báo cáo
ngoại trừ tội lỗi, nghĩa là ông là người mắc nợ: mắc nợ tha
nhân – dĩ nhiên, vì ông làm nghề thu thuế cơ mà – và mắc nợ
cả Thiên Chúa: thì chính ông cầu nguyện đó: “Xin thương xót
con vì con là kẻ có tội”. Chúa Giê-su không hề định nghĩa cầu
nguyện là gì, nhưng qua cách đánh giá của Chúa chúng ta hiểu
rằng “như thế mới là cầu nguyện”.

Sống Lời Chúa: Đọc lại câu Tin Mừng trên đây, bạn hãy chọn
một thái độ quyết định: Tôi đi với Đức Giê-su hay chống
đối lại Ngài?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, những lúc chúng con bị cám dỗ sống
Tin Mừng nửa vời, xin Chúa giúp chúng con tỉnh thức và quyết
tâm một lòng tin, cậy, mến Chúa trên hết mọi sự. Amen.
THỨ SÁU TUẦN 3 MC
Lễ Truyền Tin
Lc 1,26-38
LÀ CỘNG TÁC VIÊN CỦA CHÚA
Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-lilê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một
người tên là Giu-se, thuộc nhà Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma
-ri-a. (Lc 1,26-27)

Mời Bạn: Bạn có cảm thấy mình có nhu cầu phải cầu nguyện,
nghĩa là cảm thấy mình cần xin Chúa thương xót mình, cần nối
lại mối dây thân tình với Chúa?

Suy niệm: Truyền thuyết Việt Nam có kể chuyện thánh
Gióng, một cậu bé làng Phù Đổng, đáp lại lời sứ giả nhà vua,
cậu vươn vai hoá thành người khổng lồ, đánh đuổi giặc Ân,
đem lại an bình cho đất nước. Tin Mừng hôm nay cũng kể với
ta rằng Thiên Chúa sai sứ giả của Ngài đến trần gian để cầu
người hiền cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại. Thật
ra, khác với vua Hùng, một mình Thiên Chúa có thể thực hiện
công cuộc này. Thế nhưng, Thiên Chúa của chúng ta thật lạ,
Ngài thích có sự cộng tác của con người, Ngài trân trọng từng
người, tạo vật do Ngài tạo dựng. Và cũng khác với thánh
Gióng, Đức Ma-ri-a lại nhỏ bé đi để chương trình của Thiên
Chúa được thực hiện nơi người.

Chia sẻ một kinh nghiệm cho thấy việc cầu nguyện giúp bạn
gặp gỡ Chúa và tha nhân.
Sống Lời Chúa: Bạn hãy dành ít phút, trước Thánh Thể càng
tốt, để cầu nguyện với những tâm tình của người thu thuế
trong dụ ngôn.
Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội
lỗi.”
https://thanhlinh.net/

Mời Bạn: Noi gương Đức Ma-ri-a xin vâng theo lời Chúa mời
gọi, để là một cộng tác viên nhiệt thành, đóng góp chút công
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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THIRD SUNDAY OF LENT, CYCLE C
First Reading: Exodus 3:1-8a,13-15
God speaks to Moses from the burning bush and sends
him to the Israelites.

more or less sinful than the ones who report the situation
to Jesus. Jesus replies that even a fatal accident, a natural
disaster, ought not to be interpreted as punishment for
sin.

Responsorial Psalm: Psalm 103:1-4,6-7,8,11
A prayer in praise of God's mercy

Jesus' words at first appear to have a fire-and-brimstone
quality. Jesus says in essence, “Repent or perish as these
people did; all are sinful before God and deserving of
God's punishment.” The tone changes, however, in the
parable that follows. The parable of the barren fig tree
contrasts the patience and hopefulness of the gardener
with the practicality of the property owner. When told to
cut down the fig tree because it is not producing fruit, the
gardener counsels patience. If properly tended, the barren
fig tree may yet bear fruit.

Second Reading: 1 Corinthians 10:1-6,10-12
Paul teaches that the Scriptures were written to set an
example for us.
Gospel Reading: Luke 13:1-9
Jesus preaches a lesson on repentance.
Background on the Gospel Reading
Now into the third week of the Season of Lent, our
Sunday Gospel prepares us to hear Lent's call to
conversion and repentance. Today's reading is found in
the chapters of Luke's Gospel that describe Jesus' journey
to Jerusalem. During this journey, Jesus teaches and
heals. He must also respond to those who question and
challenge his authority and actions. There is no parallel in
Mark's or Matthew's Gospels for today's reading from
Luke. While Mark and Matthew describe an incident in
which Jesus curses the fig tree, today's reading makes the
barren fig tree the subject of a parable.

Throughout his journey to Jerusalem, Jesus has been
teaching about the Kingdom of God. In this parable, we
find an image of God's patience and hopefulness as he
prepares his Kingdom. God calls us to repent, and it is
within his power to punish us for our failure to turn from
our sinfulness. And yet God is merciful. He delays
punishment and tends to us so that we may yet bear the
fruit he desires from us.
This, then, is our reason for hope: Not only does God
refuse to abandon us, he chooses to attend to us even
when we show no evidence of his efforts. Next week's
Gospel will give an even clearer picture of the kind of
mercy that God shows to us.

Luke tells us that some among the crowds report to Jesus
a massacre of Galileans by Pilate. The intention of the
crowd seems to be to ask Jesus to explain why these
people suffered. It was commonplace to render people's
suffering as evidence of their sinfulness. Jesus challenges
this interpretation. Those who were massacred were no

https://www.loyolapress.com/

Thông Báo Tĩnh Tâm Mùa Chay
Chủ đề: Hạnh Phúc Gia Đình và Đức Tin Công Giáo
Hướng dẫn: Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy, Tiến Sĩ Thần Hoc, Giám Đốc Đại Chủng Viện San Antonio Texas
Kính thưa toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa,
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Tổng Giáo Phận Galveston-Houston trân trọng kính mời Quý ông bà
anh chị em cộng đồng dân Chúa đến tham dự buổi tĩnh tâm và hội thảo trong mùa chay. Buổi tĩnh tâm do Lm. Matthew Nguyễn Khắc Hy hướng dẫn chăc chắn sẽ giúp Quý vị thêm Đức tin và sẽ thăng tiến hạnh phúc gia đình.
Địa điểm tổ chức:
Tại Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại.
Địa chỉ:
3417 W. Little York Rd, Houston, TX 77091
Thời gian:
Chúa Nhật ngày 03 tháng 4 năm 2022
Chương trình ngày tĩnh tâm và hội thảo như sau:
- 10:00 am - 12:00 pm: Thuyết giảng và hội thoại.
- 12:00 pm - 1:30 pm: Giải lao và cơm trưa. (Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đài thọ)
- 1:30 pm - 4:30 pm:
Thuyết giảng và hội thoại.
- 5:00 pm:
Thánh lễ bế mạc.
Kính mời toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa thu xếp thời gian đến tham dự.
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Tổng Giáo phận Galveston-Houston
trân trọng Thông Báo và Kính mời.
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

