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Phó Tế:
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Giờ Văn Phòng:
Thứ Hai – Thứ Sáu
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đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
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THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:30 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)

Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Lời Chúa hôm nay: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng
thì lại xa Ta… (và) Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người
ra ô uế”. Chúa Giêsu cho chúng ta biết sự trong sạch đích thực là tuân giữ luật
Chúa từ trong tâm hồn. Chúa không chấp nhận hình thức chỉ giữ lề luật bề
ngoài, nhưng hãy nhận diện và loại bỏ khỏi tâm hồn những ham muốn ích kỷ,
xấu xa, kiêu căng, ghen tị, tham lam, thù ghét âm ỉ bên trong. Những điều đó là
mầm mống gây nên tội lỗi, làm con người ra ô uế, gây đau khổ cho chính mình
và tha nhân.
Xin Chúa giúp chúng con biết năng kiểm điểm lại lòng mình và sống yêu mến
Chúa và tha nhân với tất cả lòng thành.
Sinh hoạt giáo xứ:
 Chỉ còn 5 tuần nữa, hai ngày họp mặt vui của giáo xứ được bắt đầu
vào ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật đầu tháng 10 (6 & 7 tháng 10). Xin
quý ông bà và anh chi em tiếp tục ủng hộ mua vé số để công trình nới
rộng thêm chỗ ngồi trong nhà thờ chúng ta được mau hoàn thành tốt
đẹp. Theo dự trù của Ban Kiến Thiết, việc khởi công xây cất sẽ được
bắt đầu trong tháng 10 năm nay. Chân thành cám ơn tất cả mọi người
đã rộng lòng góp công, của giúp xây dựng giáo xứ.


Văn Phòng Giáo Xứ đang chuẩn bị để in Phong Bì Đóng Góp năm
2019. Nếu cần thay đổi chi tiết phong bì của năm 2018 mà quý vị hiện
đang có, hoặc những ai chưa có phong bì đóng góp hằng tuần, xin liên
lạc Văn Phòng Giáo Xứ để bổ túc. Sau ngày 23 tháng 9, danh sách sẽ
được gửi cho công ty phong bì để in.



Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân sẽ khai giảng vào Chúa Nhật, 9/9 và
được kết thúc ngày 15 tháng 12 năm 2018. Khóa học tại Nhà Nguyện
vào các ngày Chúa Nhật, từ 3:45 trưa đến 5:45 chiều. Xin ghi danh
trong ngày khai giảng tại Nhà Nguyện. Nếu cần thêm chi tiết xin liên
lạc Văn Phòng Giáo Xứ.

Trưởng Ban Phụng Vụ
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

Bùi Ngoan
281.745.6286

11:00 am

Phạm Harry Hưng
832.640.9417

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể luôn đồng hành với chúng ta.

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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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:
Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664

GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 9 tháng 9, từ 3:45 đến
5:45 chiều. Xin ghi danh trong ngày khai giảng tại Nhà Nguyện.
BỔ TÚC DANH SÁCH GIÁO XỨ
Văn Phòng Giáo Xứ đang chuẩn bị để in Phong Bì Đóng Góp năm 2019. Nếu cần thay
đổi chi tiết phong bì của năm 2018 hoặc những ai chưa đưa lại đơn Bổ Túc Danh Sách
Giáo Xứ để có phong bì in sẵn tên, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ. Sau ngày 23 tháng
9, danh sách sẽ được gửi cho công ty phong bì để in.
TRƯỜNG MẪU TÂM NGHỈ LỄ
Chúa Nhật, ngày 2 tháng 9, Trường Mẫu Tâm nghỉ học mừng Ngày Lao Động (Labor
Day) và sẽ không có Thánh Lễ 2:30 chiều.

DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston là
$85,000 Mỹ kim. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp cho
Tổng Giáo Phận $150 Mỹ kim, hay nhiều ít tuỳ khả năng. Rất mong sự cộng tác của quý
Ông Bà Anh Chị Em.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Đóng Góp (tính đến 26/8/18)

$57,955

% Đóng Góp

68.18%

281.745.6286

Còn Thiếu

$27,045

281.435.4690
832.877.2074

Số Gia Đình đã đóng góp
(1,516 Gia Đình ghi danh Giáo Xứ)

Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên

Bùi Ngoan
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước

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
Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Trương Đạt
281.389.0958
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

Thăng Tiến Hôn Nhân
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767

355

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%
• AB Flooring & Remodeling - 5%
 Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
• AYVA Banquet Center - 5%
 Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $19,321 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
Discover the Road Less Traveled

Women Seeking the Road Less Traveled

Thursdays, Sept. 13, Oct. 11, Nov. 8 and
Dec. 13 from 6:30 p.m.–9:30 p.m.

Thursdays, Sept. 13, Oct. 11, Nov. 8 and
Dec. 13 from 6:00 p.m.–9:00 p.m.
This is a monthly discernment gathering for
single women ages 18 and older who are
discerning a vocation to religious life. Meets
in different convents around the Archdiocese
from September to May. Program includes
supper, a brief presentation and time for
sharing, followed by prayer. Sisters from
several religious orders who live and minister
in the Archdiocese will be present.
Information on sites, registration and video
about program is available at
www.houstonvocations.com/women-seeking

This is a monthly discernment gathering
at St. Mary’s Seminary for single young
adult men ages 18 and older. Meets
second Thursday of the month from
September to May. Join priests and
seminarians for fellowship, prayer,
music, dinner and talks about the
discernment for priesthood and religious
life. 9845 Memorial Dr, Houston, TX
77024.
Registration, video and information:
www.houstonvocations.com/discover
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VÉ SỐ NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Giai Đoạn III
Kính thưa Cha Chánh xứ, Cha Phó xứ và các Thầy Phó tế,
Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Sau những tháng ngày cầu nguyện, làm việc của nhóm kiến trúc sư, các công ty liên
hệ và ban xây cất của giáo xứ, cùng với sự hợp tác đóng góp của quý ông bà và anh
chị em, việc nới rộng nhà thờ của chúng ta sắp thành hiện thực. Theo chương trình
đang hoạch định, chúng ta sẽ khởi công xây cất trong năm nay.

Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

Giáo xứ đang bán vé số gây quỹ trong Giai Đoạn III, giúp việc nới rộng nhà thờ mau
hoàn thành. Giá ủng hộ mỗi vé là $20 mỹ kim. Lô Độc Đắc: Xe Lexus NX300 2018,
đang đậu trước cửa nhà thờ và thêm các lô trúng giá trị khác. Vé số được bán ở cuối
nhà thờ sau các thánh lễ.

Thánh nhạc, Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang

Các lô trúng sẽ được xổ vào 9 giờ tối Chúa Nhật, ngày 7 tháng 10 năm 2018 trong 2
Ngày Vui Họp Mặt (6 và 7 tháng 10) hàng năm của giáo xứ chúng ta.

CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN

Kính xin quý Ông Bà và Anh Chị Em, đặc biệt các chủ nhân cơ sở thương mại vui
lòng ủng hộ mua vé số, giúp giáo xứ sớm hoàn thành dự án nới rộng nhà thờ. Quý Ân
Nhân mua ủng hộ trên $1,000 mỹ kim, giáo xứ sẽ treo banner quảng cáo cơ sở
thương mại của quý vị trong khuôn viên giáo xứ.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

Têrêsa: 6pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily
Augustinô: 7pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

Chân thành cám ơn sự rộng lượng ủng hộ của quý Ông Bà và Anh Chị Em.
Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ
Võ Tiến Đạt

Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh
Trần Văn Quang

Lô Độc Đắc:
2018 Lexus NX300

Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone X

Lô Hạng Nhất:
Tempur-Pedic Queen Size Mattress
(Bảo Trợ: Anh Lãng Nguyễn Direct Furniture)

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Dương Thanh Loan
832.420.8868
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661

5 Lô An Ủi:
mỗi lô $100.00

Giá Ủng Hộ mỗi vé: $20.00

CHRIST, THE INCARNATE WORD
MÔ HÌNH NỚI RỘNG NHÀ THỜ

Giáo Lý Tân Tòng
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
Vũ Duy Dương
281.983.9062
Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN
Tuần XXII/TN/B
Thứ hai ngày 3/9 – lễ thánh Grê-gô-ri-ô Cả,
giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh – Lc 4, 16 – 30

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 không đánh giá bất cứ ai với vẻ bên ngoài của họ…
 nghiêm túc trong phong cách Công Giáo để khỏi tạo nên
những ngộ nhận…

Nội dung Tin Mừng
 Phụng Vụ Lời Chúa bắt đầu cho chúng ta chia sẻ Tin
Mừng theo thánh Luca sau khi đã trình bày những giáo
huấn của Chúa được thánh sử Mat-thêu ghi lại trong sách
Tin Mừng của ông…
 Hôm nay là câu chuyện Chúa Giê-su trở về Nazareth, vào
hội đường công bố Lời Chúa - đoạn sách của tiên tri Isaia
về Đấng được Thiên Chúa tấn phong và sai đi, đoạn Kinh
Thánh trực tiếp nói đến Người và công việc Người làm
theo ý Chúa Cha…
 Những người đồng hương nghe, nhận ra sự hùng hồn của
lời rao giảng, nhưng lại không thể mở lòng đón nhận, vì
một lý do đơn giản: ông ta chỉ là con bà Maria và ông
Giuse – nghĩa là con của những người thuộc tầng lớp thấp
ở Nazareth…
 Chúa nêu lên hai trường hợp trong Cựu Ước: tiên tri E-lia được một bà góa ngoại giáo ở Sa-rep-ta , miền Si-đon
nuôi và trường hợp tướng Na-a-man ngoại đạo được tiên
tri Ê-li-sê chữa lành bệnh hủi…để lên án những người
đồng hương mù tối của Người…

Thứ ba ngày 4/9 – Lc 4 , 31 - 37
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su giảng dạy tại hội đường Ca-phar-na-um,
miền Ga-li-lê, vào ngày sabbat…
 Cũng tại đó, ngài trừ quỷ cho một người…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi! Hãy xuất
khỏi người này!” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội
đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì
anh.” (c. 35)
Danh ngôn
Chúa là Đấng chữa lành. Không bệnh tật nào Người không
chữa khỏi. Không tội lỗi nào Người không xóa bỏ. Không khó
khăn nào Người không giúp đỡ. Người là nhũ hương của Ga-la
-át, là Đấng chữa lành chưa bao giờ thất bại với mỗi tâm hồn
đến với Người trong đức tin và lời cầu nguyện.
James H. Aughey

Giáo huấn Tin Mừng
 “Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn
sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (c. 24)

Danh Chúa Giê-su thật ngọt ngào biết bao trong tai kẻ tin cậy
Người. Danh ấy làm dịu những nỗi đau, chữa lành vết thương
và xóa đi mọi sự sợ hãi.
John Newton

Gương sống: thánh Grê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng,
tiến sĩ Hội Thánh

Nỗi sợ giam cầm – đức tin giải phóng
Nỗi sợ gây tê liệt – dức tin ban sức mạnh
Nỗi sợ làm ngã lòng – đức tin khích lệ
Nỗi sợ gây ốm đau – dức tin chữa lành
Nỗi sợ sinh ra vô dụng – đức tin đem lại điều lợi ích
Harry Emerson Fosdick

Thánh nhân sinh năm 540 trong một gia đình quý tộc ở
Roma…Cha ngài là nghị viên thành phố và mẹ ngài là thánh
nữ Xe-li-a…
Ngài học triết và đảm nhận trách nhiệm tổng trấn Roma khi
mới 33 tuổi…Tuy nhiên ngay sau khi phụ thân qua đời, Grêgô-ri-ô đã biến ngôi nhà lớn của mình thành một tu viện…và
sống đời hy sinh, khắc khổ…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 để Chúa chữa lành chúng ta…
 lấy đức tin làm gậy chống giữa ngàn muôn gian khó…

Ngài đặc biệt quan tâm đến người nghèo, phục vụ những
người hành khất…và bản thân ngài cũng đồng hành với họ để
đi hành khất trong thành…

Thứ tư ngày 5/9 - Lc 3 , 38 – 44
Nội dung Lời Chúa
 Chúa Giê-su chữa lành bà nhạc gia của ông Si-mon và tất
cả các bệnh nhân được đưa đến với Người…
 Tảng sáng, Người vào nơi hoang vắng cầu nguyện…
 Dân chúng đi tìm Người mục đích để giữ Người lại, nhưng
Người cho biết Người có bổn phận phải đi rao giảng ở
mọi nơi…

Năm 578, ngài được nhận chức phó tế…và được sai đi làm đại
diện Đức Giáo Hoàng tại Constantinople…
Bảy năm sau, ngài trở về Roma và được cử làm tu viện trưởng
tu viện thánh An-rê…
Khi Đức Giáo Hoàng Pê-la-gi-ô II từ trần, ngài được bầu làm
Giáo Hoàng…và là vị Giáo Hoàng đầu tiên tự xưng là “tôi tớ
của mọi tôi tớ”…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin
Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi
được sai đi cốt để làm việc đó.” (c. 43)

Ngài thực hiện nhiều cuộc canh tân trong Giáo Hội về mọi
mặt: phụng vụ, luật giáo sĩ, chỉnh đốn thánh nhạc, đốc thúc
công cuộc truyền giáo cho dân ngoại, thuyết phục anh em ky
khai Đông phương, đồng thời trước tác rất nhiều để hướng dẫn
mọi người…

Gương sống: thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự và Giuse Hoàng
Lương Cảnh, Linh Mục và Trùm Họ, tử đạo
Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự sinh năm 1796 tại làng Ninh
Cường, tỉnh Nam Định…

Ngài qua đời ngày 12 tháng 3 năm 604…

Từ nhỏ, chú Tự đã xin vào sống trong nhà xứ, sau đó vào
chủng viện và năm 30 tuổi thì được chịu chức Linh Mục…
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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Năm sau, cha xin nhập Dòng Đaminh và khấn Dòng ngày
4.1.1827…

Ngày 5 tháng 9 năm 1838, cụ Trùm Cảnh khoác lên mình
chiếc áo Dòng Ba Đaminh, tay cầm Thánh Giá, chậm rãi bước
ra pháp trường…Cụ bị trảm quyết tại pháp trường Cổ Mễ…

Suốt 12 năm, cha tận tụy lo cho giáo dân các xứ Đạo cha được
sai đến…

Thứ năm ngày 6/9 – Lc 5 , 1 – 11
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su mượn thuyền của ông Simon để lấy chỗ
giảng cho dân chúng…
 Chúa Giê-su ra lệnh cho Simon đưa thuyền ra xa và thả
lưới – một mẻ lưới đặc biệt…
 Sau mẻ lưới đặc biệt ấy, Chúa quyết định chọn những
môn đệ đầu tiên: Simon Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan…
 Có vẻ như Chúa muốn mượn mẻ lưới đặc biệt ấy để giới
thiệu trước với các ông công việc các ông sẽ làm cũng
như thành quả gặt các ông gặt hái được…

Kẻ Mốt là một làng Công Giáo toàn tòng nên quan quân nghĩ
rằng chắc là phải có một Đạo Trưởng trú ẩn. Vậy là ngày
29.6.1838, họ bao vây làng…Họ không tìm thấy Linh Mục,
nhưng thấy sách lễ, tràng hạt, áo lễ…Một số giáo dân sợ hãi
nên bỏ Đạo…Các gia trưởng phải ra đình làng để bị tra vấn,
hỏi cung…Cuối cùng, ông y sĩ Ninh chịu không nổi nên đã
khai ra chỗ cha ẩn náu…
Ngày 29.6.1838, khi cha vừa dâng Thánh Lễ xong tại xứ Kẻ
Mốt thì bị bắt cùng với thầy giảng Bùi Văn Úy…

Quan huyện ngỏ ý muốn nhận tiền chuộc, nhưng cha Tự
khẳng định:
Đối vơi tôi, bị bắt vì Đạo Thánh là một hồng ân Chúa ban.
Tiền bạc thì tôi không có, còn nếu phải phiền hà giáo hữu thì
tôi lại càng không muốn.

Giáo huấn Tin Mừng
 “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.”
(c. 10b)
Ca dao
Làm trai cho đáng nên trai,
Xuống Đông, Đông tĩnh - lên Đoài, Đoài yên.

Ngày 9.8.1838, tại công đường, quan cho đặt một bên là
Thánh Giá và bên kia là dụng cụ khổ hình… rồi khuyến dụ:
Tôi thực tình không muốn kết án ông, tôi muôn ông chối Đạo,
đạp ảnh, để sống những ngày còn lại được an nhàn tuổi già…

Làm trai quyết chí tang bồng…
Sao cho tỏ mặt anh hùng mới cam.

Cha Tự cương quyết:
Là Đạo Trưởng, không lẽ tôi phạm tội nặng như thế, để rồi
không ai có thể tha cho tôi được.

Danh ngôn
Cũng như sự ích kỷ và phàn nàn làm tha hóa tâm hồn, tình yêu
với những niềm vui của mình làm cho tầm nhìn trở nên rõ
ràng và sắc nét.
Helen Keller (1880-1968) –văn sĩ,nhà hoạt động xã hội,
diễn giả người Mỹ bị mù, câm và điếc…

Ngày 2.9.1838, vua Minh Mạng phê án trảm quyết Đạo
Trưởng Nguyễn Văn Tự…Ngài nhắn cha Phương đến giải tội
và cho ngài rước Chúa…

Lý do nhiều người thất bại không phải vì thiếu tầm nhìn mà là
vì thiếu quyết tâm, và quyết tâm được sinh ra từ việc xác định
những gì phải trả giá.
Maxwel Maltz (!889-1975) –người Mỹ, là bác sĩ phẫu
thuật thẩm mỹ và tác giả chủ đề tự giúp bản thân…

Ngày 5 tháng 9 năm 1838, ngài bị trảm quyết tại pháp trường
Cổ Mễ…
Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh vừa là Tr ùm Họ, vừa là
lương y…
Ngài sinh năm 1763 tại làng Vạn thuộc Bắc Ninh, nhưng sổ
sinh lại ở làng Thổ, tỉnh Bắc Giang…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 chịu khó ở tĩnh lặng để có một tầm nhìn về những gì Chúa
muốn mỗi người sống…
 có quyết tâm và cảm thấy niềm vui để thể hiện tầm nhìn
ấy…

Ngài là một cụ lang tận tụy và đạo đức…Là Trùm Họ của
Giáo Xứ Thổ Hà, ngài đã giúp rửa tội cho nhiều người trong
giờ nguy tử, đặc biệt là trẻ em…Ngài gia nhập dòng Ba
Đaminh…

Thứ sáu ngày 10/9 – Lc 5 , 33 – 39
Nội dung Tin Mừng
 Hình ảnh chàng rể - là chính bản thân Người – được
Chúa nêu lên để bác bỏ sự lên án của kinh sư và Pha-risiêu về việc chay tịnh…
 Chúa khai triển chủ đề cũ/mới để giáo huấn…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn
chay, khi chàng rể còn ở với họ?” (c. 34)

Năm ông Trùm đã 74 tuổi, ông hương trong làng ganh tỵ vì
thấy dân chúng kiêng nể ông Trùm Cảnh…nên đã đi báo
quan, kết tội ông Trùm tàng trữ đồ Đạo và chưa chấp Đạo
Trưởng…Không biết mình bị tố…nên khi có người mời đi
chữa bệnh và rửa tội cho một em bé…thì cụ Trùm lên đường
ngay…Vừa đến bến đò Thổ thì quan quân kéo đến vây bắt,
đóng gông và giải về nhà giam Bắc Ninh cùng với cha Phê-rô
Nguyễn Văn Tự, thầy Đaminh Uy, ba ông Trùm và một người
giáo dân khác…

Ca dao
Miệng nam mô – bụng bồ dao găm

Ngày 12.7.1838, khi quan bắt tù nhân bước qua ảnh Thánh
Giá, cụ Cảnh đã can đảm quỳ xuống hôn kính Thánh Giá…
Lần khác, bị dụ chối bỏ đức tin, cụ Cảnh trả lời:
Tôi đã giữ Đạo từ nhỏ, nay các quan bảo bỏ thì dứt khoát là
không thể được. Dù phải trăm ngàn sự đau đớn bởi đòn vọt
hay phải chết thì tôi xin sẵn lòng cam chịu.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Ai chơi, ta cũng chơi cùng…
Chơi sen – quân tử , chơi tùng – trượng phu…
Danh ngôn
Nếu bạn phải nói xấu về người khác, đừng nói ra khỏi miệng,
hãy viết nó trên cát gần mặt nước.
Napoleon Hill
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Tôi luôn vui lên rất nhiều nếu sự đả kích đặc biệt gây tổn
thương, bởi vì tôi nghĩ nếu họ chỉ trich ai về mặt cá nhân, điều
đó có nghĩa là họ chẳng còn luận điểm chính trị nào cả !
Magaret Tchatcher

Giáo huấn Tin Mừng
 “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai,
người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là
“Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (c. 23)

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 không gây tổn thương ai vì những phê phán này kia của
mình…
 hãy biết dễ dàng quên đi những tổn thương xảy đến cho
mình mỗi ngày…

Ca dao
Người thanh tiếng nói cũng thanh,
Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.
Nụ cười như thể hoa ngâu…
Cái khăn đội đầu như thể hoa sen.

Thứ bảy 8/9 – lễ Sunh Nhật Đức Mẹ - Mt 1 , 18 – 23

Danh ngôn
Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của
mọi đức hạnh.
Mahatma Ghandi

Nội dung Tin Mừng
 Mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ, nhưng Phụng Vụ lại cho
chúng ta nghe đoạn Tin Mừng về câu chuyện sứ thần
“minh oan” cho Đức Maria với ông Giuse – người thuộc
hoàng tộc David…
 Vậy là cả Đức Maria lẫn ông Giuse – cũng như cuộc tình
của các ngài – đều rất đẹp lòng Thiên Chúa…Và Thiên
Chúa đã hài lòng để - qua các ngài - thực hiện chương
trình cứu độ con người, nghĩa là ban cho nhân loại Đấng
“Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”…như Người đã từng
hứa…
 Đức Maria có mặt và được chọn cho nhiệm cục này có
nghĩa là Ngài đã sinh ra…Và chúng ta mừng sinh nhật
của Ngài…

Thiên tài và đức hạnh giống như viên kim cương : đẹp nhất là
lồng trong chiếc khung giản dị.
X. Batle
Hãy dạy cho con cái anh đức hạnh, bởi vì chỉ có nó chứ không
phải tiền bạc là có thể đem lại cho con cái anh hạnh phúc. Tôi
nói điều này là từ trải nghiệm bản thân.
Beethoven
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 sống đức hạnh và dạy cho con cái sống đức hạnh…
 noi gương Đức Maria: hết lòng vì Chúa…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Twenty-Second Sunday of Ordinary Time, Cycle B
Sunday, September 2, 2018
First Reading: Deuteronom y 4:1-2,6-8
Moses tells the Israelites to observe the commandments that
God gave them.

In this Gospel, Mark addresses the question of which Jewish
practices would also be observed in the newly emerging
Christian community. This was a significant question for the
early Christian Church, especially in communities that
included both Jewish and Gentile converts to Christianity. We
also hear this question addressed in the letters of Paul with
regard to table fellowship. In Gospel passages such as the one
today, we see the Gospel evangelists finding justification for a
Christian practice distinct from Judaism in the remembrances
of Jesus’ teaching and the practice of his first disciples.

Responsorial Psalm: Psalm 15:2-3,3-4,4-5
Those who do justice will find favor with God.

Second Reading: James 1:17-18,21b-22,27
James teaches that Christians should be doers of the Word.
Gospel Reading: M ark 7:1-8,14-15,21-23
Jesus teaches that it is that which comes from our hearts that
defiles us.

Jesus first criticizes the Pharisees for putting human tradition
above God’s Law. Here, Jesus is referring to the tradition of
the elders, the teachings of the Pharisees, which extended the
ritual-purity laws of Temple worship to everyday Jewish life.
Jesus criticizes the Pharisees for making this tradition equal to
and as binding as the Law of Moses.

Background on the Gospel Reading
This Sunday, our lectionary returns to Mark’s Gospel after a
number of Sundays in which we heard the Bread of Life
discourse from the Gospel of John. Recall that we focus on the
Gospel of Mark in Lectionary Cycle B, but substitute John’s
report of the multiplication of the loaves and fishes for Mark’s
report of this event.

Next, Jesus comments on the meaning behind the Pharisees’
language of holiness—clean and unclean. Jesus teaches that a
person is not defiled by the food that enters his or her body,
but rather by sin that emerges from his or her words and
actions. In this teaching, Jesus unmasks a deeper question
behind the one posed to him by the Pharisees. The real issue is
holiness, which is not found in external acts alone. Holiness
comes from within and is evidenced in the actions and
attitudes that emerge from a person’s life.

In today’s Gospel, Mark provides a significant amount of
information about the Jewish observance of ritual-purity laws.
Most scholars believe that Mark includes this information
because his audience includes Gentile Christians who have no
knowledge or experience of these laws. We can infer,
therefore, that many in Mark’s community were not Jewish
Christians.
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

Cần người trong nom một cụ gìa 3 ngày
cuối tuần. Thứ 6,7 và CN, từ 8am-5pm.
Lương $800 1 tháng
Xin liên lạc Cô Jennie 713-498-0647

Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH
11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com

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.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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281.988.6155

HƯƠNG XUÂN TOFU

8388 W. Sam Houston S. Suite 134
Houston, Texas 77072
 Hương Xuân sản xuất đậu hũ tươi (trắng)

và chiên mỗi ngày

 Đậu hũ Hương Xuân không sử dụng thạch

cao và chất bảo quản

 Đậu hũ Hương Xuân đang có bán tại các chợ:

THANH BÌNH, TIẾN HƯNG, BẾN THÀNH,
VIỆT HOA, ĐỒNG KHÁNH, THẮNG HƯNG I,
THẮNG HƯNG II, HƯNG ĐÔNG, HUY VIDEO,
MỸ HOA, HỒNG KÔNG II & IV
Xin gọi:
832.581.5180 & 281.416.6231
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