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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

Thưa anh chị em,
Dân tộc Do thái thời Cựu ước phần đông
là dân du mục, cuộc đời họ gắn liền với
đàn vật và đồng cỏ. Cho nên khi Đức
Giêsu rao giảng Tin mừng, Ngài dùng
những hình ảnh trong đời thường, để
minh họa cho dân chúng dễ hiểu những
chân lý Tin mừng.
Tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh
người mục tử và đàn chiên, để nói lên
mối tương quan cao đẹp giữa mục tử
Giêsu nhân lành và chúng ta là đàn chiên
của Ngài. Người mục tử nhân lành cần
hiểu biết chiên của mình.
Đức Giêsu nói: “Ta biết các chiên
Ta…” (Ga 10, 27). Nhưng để hiểu biết,
trước hết mục tử Giêsu phải từ bỏ trời cao
xuống đất thấp để ở cùng, ở với chiên của
mình.
Ngài hoà mình với dòng người tội lỗi nơi
bờ sông Gio-đan, để xin Gioan cử hành
phép rửa (Mt 3, 13-16). Ngài đồng bàn ăn
uống với những người thu thuế và tội lỗi
(Lc 19,7). Ngài nâng ly rượu chúc mừng
đôi tân hôn trong tiệc cưới Cana (Ga 2, 111). Ngài khóc thương Ladarô bạc mệnh
(Ga 11,35). Ngài cứu chữa những kẻ
bệnh tật, vui đùa với các trẻ thơ… Nói
tóm lại, tất cả mọi người đều có chỗ đứng
đặc biệt trong trái tim Mục tử Giêsu.
Do đó, Ngài thấu rõ tâm tư, tình cảm của
chúng ta nữa. Ngài biết những thành công
thất bại, những lo lắng buồn phiền của
chúng ta. Ngài biết những bệnh tật mà
chúng ta đang chịu. Ngài biết những ưu
tư chúng ta đang mang trong tâm hồn.

“Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi, tôi chẳng
thiếu thốn chi.
Trên đồng cỏ xanh rì, Ngài cho tôi nằm
nghỉ.
Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, Ngài
hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, Ngài lo bồi
dưỡng” (Tv 23, 1-3).
Lời tiên báo của ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã
ứng nghiệm từng chữ nơi Mục tử Giêsu:
“Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta.
Chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con
nào lạc mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc,
Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ
băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ chữa cho
lành” (Edekien 34, 15-16).
Người mục tử nhân lành có ánh mắt quan
tâm. Quan là nhìn, tâm là tim: là nhìn
bằng con tim. Đức Giêsu nhìn chúng ta
bằng trái tim mục tử. “Ngài chạnh lòng
thương khi thấy dân chúng đi theo Ngài
vất vưởng như đàn chiên không người
chăn dắt” (Mc 6, 34).
Ngài chạnh lòng thương khi thấy dân
chúng đói lã, nên hoá bánh ra nhiều cho
họ ăn uống thoả thuê” (Mt 15, 32). “Ngài
chạnh lòng thương trước bệnh tật của con
người, nên ra tay chữa lành nhiều
người” (Mt 14,14). Ngài chạnh lòng
thương trước nỗi mất mát đau buồn của
bà goá thành Na-im, vì con trai của bà đã
chết, Ngài đến chạm quan tài để hồi sinh
cho đứa con của bà” (Lc 7, 13-15).

Người mục tử nhân lành còn chăm sóc
từng con chiên của mình.

Cuối cùng, người mục tử nhân lành hi
sinh tính mạng vì đàn chiên. Chúa nói:
“Tôi là mục tử nhân lành, mục tử nhân
lành hi sinh mạng sống mình cho đàn
chiên” (Ga 10,11). Thật vậy, “Ngài tự
hiến mạng sống vì chúng ta”(Ga 10,18).

Thánh vịnh 23 phác họa chân dung Mục
tử Giêsu nhân lành tận tình nuôi dưỡng
đàn chiên cách chu đáo, chẳng để chiên
phải thiếu thốn điều gì.

Các mục tử trên đời này nuôi chiên để
làm kinh tế. Người ta xén lông, xẻ thịt
hoặc bán chiên lấy tiền; còn Mục tử
Giêsu thì lại hiến mình chịu chết để

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch
Võ Tiến Đạt

281.827.9571

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

713.478.9699

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

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự

832.247.5969
Phó Chủ Tịch

Thành Viên
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397
Lê Lâm
281.748.8067

chiên được sống: “Phần tôi, tôi đến để
cho chiên được sống và được sống dồi
dào” (Ga. 10, 10).
Ngài chấp nhận trao ban chính mình
làm lương thực nuôi sống đàn chiên
đang lầm than đói khát: “Chính tôi là
bánh trường sinh. Ai đến với tôi, sẽ
không phải đói; ai tin vào tôi, chẳng
khát bao giờ!” (Ga. 6, 35).
Anh chị em thân mến,
Tại Đền thờ Thánh Phêrô, sáng thứ
Năm Tuần Thánh năm 2013, ĐTC
Phanxicô, nhắn nhủ các Linh mục như
sau: “Tôi xin anh em hãy là những
mục tử mang nặng mùi chiên của
mình”.
Đức Thánh Cha gợi lên một hình ảnh
thật ấn tượng: mục tử phải lấm mùi
chiên. Nghĩa là người chăn chiên sống
gần gũi, gắn bó với đàn chiên, lo lắng
chăm sóc, bảo vệ đàn chiên của mình
đến nỗi mùi chiên đã ngấm vào, không
những áo quần mà cả da thịt nữa.
Thế thì, không chỉ Đức thánh cha, các
giám mục, linh mục mới là những
mục tử, mà là tất cả chúng ta đều được
mời gọi theo gương Mục tử Giêsu.
Vì thế, trong giáo xứ, cha xứ phải là

người mục tử sẵn sàng xả thân phục
vụ giáo dân trong xứ đạo của mình.

Trong gia đình, cha mẹ cần có tấm
lòng mục tử biết dành thời giờ, yêu
thương chăm sóc, tận tình lo lắng cho
con cái.
Nơi trường học, thầy cô giáo cần có
tấm lòng mục tử, biết tận tâm, tận tình
giáo dục học trò, trở thành những con
người tốt cho xã hội và Giáo hội.
Ở bệnh viện, những y tá, bác sĩ cần có
tấm lòng mục tử, “lương y như từ
mẫu”, hết lòng chăm sóc sức khỏe cho
bệnh nhân.
Đồng thời, hôm nay thường gọi là
Chúa nhật Chúa chiên lành, Giáo hội
dành cầu nguyện cho ơn thiên triệu.
Xin Chúa thương ban cho Giáo hội có
nhiều thanh niên nam nữ, biết quảng
đại đáp lại tiếng Chúa, để trở thành
những mục tử nhân lành, theo gương
vị Mục Tử Tối Cao, là hiểu biết tâm tư
nguyện vọng của chiên mình, quan
tâm chăm sóc từng con chiên và sẵn
sàng hi sinh bản thân vì lợi ích cho
đàn chiên. Amen.
Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959
Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phạm Thái

281.250.4512

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

ARCHDIOCESAN YOUTH CONFERENCE 2022
Hilton Americas Hotel
July 29-31, 2022
"Everlasting Mercy"
The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers participants - both youth and
adults - from all over the local Church. AYC is the largest evangelizing event for older
adolescents that the Office of Adolescent Catechesis and Evangelization hosts
annually.
Participants will experience the diversity of the Archdiocese of Galveston-Houston!
They will have the opportunity to share and deepen their relationship with Jesus
Christ through daily Mass, Exposition of the Blessed Sacrament, Confession, dynamic
talks, and other prayer experiences.
Incoming High School Freshman to graduating High School Seniors are invited to the
conference.
Must be a parishioner of Christ, the Incarnate Word or current CCE Student.
Registration link: https://archgh.cventevents.com/AYC2022
Voucher code for Christ the Incarnate Word is 7230CTIW2022
Cost per person $250.00 (includes conference fee, hotel and meals)
Last day to register and make payment: June 1, 2022

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
ĐỀN TẠ VÀ DÂNG BÔNG KÍNH ĐỨC MẸ
Trong tháng Năm, 6:20 tối thứ Hai và Ba, sẽ có giờ đền tạ và dâng bông kính
Đức Mẹ.
Các ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 6:20 tối lần hạt Kinh Mân Côi;
7:00 tối thánh lễ và nghi thức dâng bông kính Đức Mẹ.
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

THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU NIÊN KHÓA 2021-2022
Chúa Nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2022 trong Thánh Lễ 2:00 trưa, 111 em sẽ
lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên.
KHÔNG CÓ THÀNH LỄ NGÀY THƯỜNG (ngày 24 đến 26 tháng 5)
Các Linh mục trong Tổng Giáo Phận Galveston-Houston sẽ tham dự 3 ngày
cầu nguyện và hội thảo với Đức Hồng Y Daniel DiNardo tại thành phố
Galveston. Sẽ không có Linh mục dâng thánh lễ. Phó Tế sẽ cử hành Phụng Vụ
Lời Chúa và Nghi Thức Rước Lễ vào 7 giờ sáng thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm,
(24, 25 và 26 tháng 5).
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.

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

QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$93,000

Đóng Góp (tính đến 1/5/2022)

$62,563

% Đóng Góp

67.3%

Còn Thiếu

$30,437

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 $24,583 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Giáo Hội Địa
Phương được $7,085 Mỹ kim. Học Sinh Giáo Lý của Trường Mẫu Tâm quyên
Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591 góp vào quỹ: “Chén Cơm Cho Người Nghèo” của Tổng Giáo Phận được
$1,675 Mỹ kim.
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh
713.240.2683 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.
Ban Xã Hội

Vũ Duy Chinh

832.830.3784
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 4 PS
Ga 10,1-10

Mời Bạn: Trong cuộc sống bạn gặp phải biết bao khó khăn
thách đố, điển hình là trong cơn dịch bệnh Covid-19, nhiều
người rơi vào cơn khủng hoảng của những âu lo, căng thẳng,
hoang mang, rồi trầm cảm, thất vọng… Giữa lúc khó khăn
dường như không nơi bám víu ấy, mời bạn đến với Đức Giêsu. Với tấm lòng của người mục tử nhân lành không bao giờ
muốn bạn phải hư mất, Ngài luôn kêu gọi, tìm kiếm bạn. Chỉ
cần bạn đáp lại tiếng gọi của Ngài, sẵn lòng để Ngài đưa bạn
về đoàn tụ trong đoàn chiên của Ngài.

TƯƠNG QUAN MỤC TỬ VỚI CHIÊN
Đức Giê-su nói: “Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên,
nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm… Kẻ
trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi
đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.” (Ga 10,1.10)
Suy niệm: Những hành vi bất chính thường được thực hiện
cách lén lút, còn chính trực sẽ bày tỏ công khai và không che
đậy. Đó là bí quyết để phân biệt mục tử với kẻ trộm. Mục tử sẽ
sống chết vì chiên, còn kẻ trộm chỉ nhắm lợi ích riêng tư của
mình “khi thấy sói đến thì bỏ chiên mà chạy.” Kẻ trộm chỉ
giết hại và làm cho chiên tan tác, còn mục tử sẽ đem lại bình
an và dưỡng nuôi để chiên được sống và sống dồi dào. Là mục
tử tốt lành, Chúa Ki-tô công khai bảo vệ chiên, dù đó là con
chiên què, chiên yếu hay chiên bị lạc… Và tinh thần mục tử
được thể hiện qua mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa
Ki-tô. Quả thật, “không gì có thể tách được chúng ta ra khỏi
tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su” (Rm
8,39).

Sống Lời Chúa: Dành thời gian mỗi ngày đọc và suy niệm
Lời Chúa để được sống và sống dồi dào với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su phục sinh, Ngài là Chúa và
Thiên Chúa của lòng con. Con cao rao danh Ngài trên khắp
cả địa cầu. Chúc tụng Ngài! Amen.
THỨ TƯ TUẦN 4 PS
Ga 12,44-50
ÁNH SÁNG ĐỐI LẠI BÓNG TỐI
“Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi,
thì không ở lại trong bóng tối.” (Ga 12,46)

Mời Bạn: Với Chúa Ki-tô, không gì có thể tách được chúng ta
ra khỏi tình yêu của Ngài, nhưng liệu rằng, có gì hấp dẫn hơn,
khiến chúng ta tự tách mình khỏi tình yêu của Chúa hay
không? Tình yêu ấy được thể hiện cách cao độ qua mầu nhiệm
Tử nạn và Phục sinh của Ngài, mà hằng ngày được tái hiện
trong Thánh lễ. Ước gì, Thánh lễ thực sự nên chóp đỉnh, trung
tâm và nguồn mạch của đời sống Ki-tô hữu chúng ta.

Suy niệm: Ánh sáng và bóng tối là một trong những cặp chủ
đề đối nghịch lớn trong Tin Mừng Gio-an. Ánh sáng đích thực
là chính Chúa Giê-su, như Người khẳng định: “Tôi là ánh
sáng, tôi đã đến thế gian”. Còn bóng tối chính là tội lỗi, ma
quỷ và quyền lực của thế gian. Những thứ bóng tối này làm
cho con người lầm đường lạc lối và trở thành nô lệ. Ánh sáng
luôn đối nghịch với bóng tối, và nhờ cuộc Vượt Qua hồng
phúc, Chúa Giê-su đã chiếu giãi ánh vinh quang đẩy lui bóng
tối đang phủ kín thế gian. Chúa sẵn sàng trả giá đắt nhất để
xua tan bóng tối, và mời gọi người ta tin vào Chúa để ở lại
trong ánh sáng.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm loại bỏ những lo toan, ham muốn
khiến bạn không thể dự lễ sốt sắng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô Mục Tử, cảm tạ Chúa đã bảo vệ
chúng con bằng mọi giá, dù chúng con yếu hèn tội lỗi. Xin gìn
giữ chúng con trong tình yêu của Chúa. Amen.

Mời Bạn: Dù chúng ta đang chìm đắm trong tội lỗi, trong
bóng tối của những thói quen xấu hay của những đam mê bất
chính, thì Chúa vẫn luôn yêu thương và qua bí tích Rửa tội,
Ngài đã gọi ta “ra khỏi miền u tối để vào nơi đầy ánh sáng
diệu huyền” (1Pr 2,9). Muốn xua đuổi bóng tối, bạn chỉ cần
đón nhận ánh sáng từ Chúa Giê-su bằng thái độ tin tưởng, phó
thác. Một khi gắn chặt đời mình với Chúa như ‘những bóng
đèn nối với nguồn điện’ (Mẹ Tê-rê-xa Can-cút-ta), thì những
tăm tối đang vây bủa tâm hồn bạn tự khắc sẽ bị đẩy lùi.

THỨ BA TUẦN 4 PS
Ga 10,22-30
TẤM LÒNG MỤC TỬ
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng
theo tôi… Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” (Ga
10,27-28)

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, dành thời gian thinh lặng bên
Chúa Giê-su, mở rộng tâm hồn để ánh sáng của Người chiếu
soi vào nơi sâu thẳm tâm hồn.

Suy niệm: Một lần nữa Chúa Giê-su củng cố niềm tin và khơi
lên nhiệt huyết dấn thân cho các môn đệ là những con chiên
trong ràn chiên của Ngài qua lời khẳng định: “Không ai cướp
được chúng khỏi tay tôi” và cũng không ai cướp
được họ “khỏi tay Chúa Cha” bởi vì Ngài và Chúa Cha là một
(x. Ga 10,30). Quả thật, với tấm lòng của người mục tử tốt
lành, Chúa Giê-su đã tinh tế căn dặn họ từ trước. Nhờ đó, dù
phải trải qua thời khắc khủng hoảng khi Thầy chịu tử nạn, các
môn đệ như đàn chiên tan tác, người chối Thầy, người bỏ trốn,
nhưng các ông không bị mất niềm tin; để giờ đây Ngài phục
sinh và hiện đến gặp gỡ các ông, quy tụ họ lại để “những
người Chúa Cha trao cho, Ngài không để mất người nào” (x.
Ga 18,9).
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã
hóa giải bóng tối phủ kín thế giới này bằng ánh sáng của ơn
cứu độ. Xin Chúa giúp chúng con biết ở lại trong ánh sáng
của Chúa để nhận ra những nẻo đường Chúa mời gọi chúng
con tiến bước. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 4 PS
Th. Nê-rê-ô và A-khi-lê-ô, tử đạo
Ga 13,16-20

Mời Bạn: Số phận chuyến bay sẽ thế nào nếu người phi công
lạc hướng? Gia đình bạn thế nào nếu bạn chọn sai hướng về
cõi sống? Các thánh đã tìm thấy con đường về với Chúa Cha
trong những giây phút suy niệm Lời Chúa và sống với Thánh
Thể đó bạn.

KHÔNG LỚN HƠN
“Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà và kẻ
được sai đi không lớn hơn người sai đi.” (Ga 13,16)

Chia sẻ: Bỏ suy niệm Lời Chúa có liên quan gì đến việc lún
sâu trong tội lỗi?

Suy niệm: Các môn đệ theo Chúa Giê-su nhưng vẫn ôm kỳ
vọng ‘làm lớn’. Nhưng Chúa Giê-su nhiều lần nhấn mạnh: “Ai
lớn nhất… thì phải trở nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm
đầu phải nên như người phục vụ” (Lc 22,26). Chúa Giê-su đảo
ngược quan niệm thế gian khi nói rằng người ta chỉ trở nên
‘lớn hơn’ khi biết ‘nhỏ đi’. Không chỉ nói, Ngài còn ‘thị phạm’
khi trở nên tôi tớ thấp hèn, cúi xuống rửa chân cho các tông
đồ. Và Ngài xác định ‘phẩm trật’ mới trong Nước Trời: tôi
tớ “không lớn hơn” chủ nhà, môn đệ “không lớn hơn” Thầy.
Và như thế, nếu Ngài là Thầy mà đã tự hạ phục vụ môn đệ thì
các môn đệ cũng phải biết khiêm tốn phục tha nhân.

Sống Lời Chúa: Bạn suy niệm Lời Chúa hằng ngày để xác
định hướng đi cho cuộc sống.
Cầu nguyện: Hát “Ngài là Đường, là sự thật và là sự sống”
với trọn tâm tình.
THỨ BẢY TUẦN 4 PS
Th. Mát-thi-a, tông đồ
Ga 15,9-17

Mời Bạn: Nhớ rằng mỗi khi tôi lên mặt kiêu căng, khinh
thường người khác, tôi đang đặt mình ‘lớn hơn’ Đức Giê-su,
Thầy mình đó! Mời bạn chiêm ngắm Thầy Giê-su trên con
đường thập giá, để diệt trừ tính kiêu ngạo tự mãn của mình và
trở nên tôi tớ đích thực, đồng hình đồng dạng với Thầy Giê-su.

Vị tông đồ điền vào chỗ trống
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã
chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được
hoa trái, và hoa trái anh em tồn tại.” (Ga 15,16)
Suy niệm: Thoạt nhìn, dường như sự có mặt của Mát-thi-a
trong số các tông đồ chỉ để điền vào chỗ trống cho tròn con số
12 chẵn chòi đẹp đẽ. Sẽ là quá nông cạn nếu nghĩ số 12 chỉ
như một con số để “lấy hên”. Mát-thi-a được chọn vào nhóm
Mười Hai sau khi các tông đồ hiệp thông cầu nguyện. Mát-thia còn là người đã từng cùng các tông đồ theo Chúa ngay từ
những ngày đầu và do đó đủ tư cách làm chứng nhân cho Chúa
Ki-tô phục sinh. Như thế, sự hiện diện của Mát-thi-a trong
hàng ngũ Nhóm Mười Hai làm cho lời chứng của các tông đồ
được toàn vẹn. Lời tuyên xưng của một Phê-rô hay một cá
nhân tông đồ nào khác được cả cộng đoàn các tông đồ chứng
thực, bảo đảm cho lời chứng các ngài là xác thực. Ngay từ đầu,
Giáo Hội đã mang đặc tính duy nhất và tông truyền.

Chia sẻ: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà.” Điều gì ngăn cản
bạn sống phục vụ như Chúa Giê-su?
Sống Lời Chúa: Ngay hôm nay, tôi làm một công việc phục
vụ trong gia đình, hay cộng đoàn mà tôi vẫn cho là hèn kém.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh, xin gia tăng lòng
nhiệt thành trong con, giúp con sẵn sàng xả thân phục vụ
trong mọi khoảnh khắc, loan tỏa tình yêu của Ngài trong cung
cách phục vụ vô vị lợi. Amen.
THỨ SÁU TUẦN 4 PS
Đức Mẹ Fatima
Ga 14,1-6

Mời Bạn: Dù bạn là người vô danh tiểu tốt trong cộng đoàn,
lời chứng của Hội Thánh vẫn còn thiếu nếu không có sự góp
phần của bạn. Dù bạn chỉ hiện diện trong sự hiệp thông với
mọi chi thể khác của Hội Thánh khi bạn trung thành sống cuộc
sống chứng tá cho một niềm tin công giáo và tông truyền, bạn
đang làm công việc không khác gì một tông đồ chính hiệu.

ĐƯỜNG NGÀI CON ĐI
Ông Tô-ma nói: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi
đâu, làm sao biết được đường?” Đức Giê-su đáp: “Chính
Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống . Không ai có thể
đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,5-6)

Chia sẻ về một kinh nghiệm cho thấy việc làm chứng tập thể
mang lại rất nhiều hiệu quả trong việc loan báo Tin Mừng (vd.
Cả nhóm/giáo xứ bạn cùng làm chung một công việc bác ái
nào đó).

Suy niệm: Một người chủ mất một con chiên, ông ra lệnh cho
người đầy tớ đi tìm. Sau nhiều cố gắng nhưng vô ích, người
đầy tớ đã trở về thưa với chủ rằng: “Thưa ông, đường đời có
lắm ngã ba, làm sao tôi biết lối nào mà đi?” Hành trình đức tin
của chúng ta cũng rối rắm như thế, biết chọn đường nào! Cứ
mỗi chặng đường lại có những đòi buộc chọn lựa. Có ngã rẽ về
danh lợi, có ngã rẽ về đam mê trần thế, có ngã rẽ về Thiên
Chúa. Thêm một chặng đường, lại có nhiều ngã rẽ nữa, trong
số đó chỉ có một lối về Thiên Chúa. Lúng túng giữa muôn nẻo,
phải chăng đó là lúc chúng ta thắc mắc như Tô-ma: con không
biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Ki-tô hữu được
giải đáp: không phải cột lửa dẫn đường như thời ở sa mạc mà
là Đức Giê-su Ki-tô, một con người và là Con Thiên Chúa dẫn
đường về cõi sống, cõi thật, cõi sáng. Cứ tiếp tục sát bước theo
Chúa Ki-tô, vì Ngài “là con đường, là sự thật và là sự sống.”
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Chọn một việc tông đồ cho cả nhóm làm
chung.
Cầu nguyện: Hiệp thông với Giáo Hội, bạn sốt sắng đọc kinh
Tin Kính.
https://thanhlinh.net/
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FOURTH SUNDAY OF EASTER, CYCLE C
First Reading
Acts of the Apostles 13:14,43-52
Paul and Barnabas preach the good news among the
Gentiles and are expelled by the Jews.
Responsorial Psalm
Psalm 100:1-2,3,5
A song in praise of God who shepherds us.
Second Reading
Revelation 7:9,14b-17
John describes his vision of the praises that the holy ones
sing to the Lamb.
Gospel Reading
John 10:27-30
Jesus describes his care for his sheep.
Background on the Gospel Reading
The fourth Sunday of Easter is also called Good
Shepherd Sunday. In each of the three lectionary cycles,
the Gospel is taken from the tenth chapter of the Gospel
of John. This chapter of John's Gospel follows Jesus'
healing of the man born blind and the rejection of this
miracle by Jewish leaders who question Jesus' authority
to heal. Jesus responds to this challenge to his authority
by calling himself the Good Shepherd. He is criticizing
the Pharisees and other Jewish leaders. Already, the
Pharisees and other Jewish leaders are so angered that
they attempt to stone and arrest Jesus (see John
10:31 and 10:39). This controversy with the religious
leaders continues until Jesus' death.
Set in a moment of tension and conflict in John's Gospel,
today's Gospel reading is Jesus' answer to the question,
“Are you the Messiah?” Jesus responds by saying, in
essence, “If you have to ask, then you are not one of my
sheep.” Then Jesus asserts his unity with the Father. At
the conclusion of these words, John reports that the Jews
intend to stone Jesus for blasphemy, but he escapes
arrest.
We may be less familiar with the metaphors of sheep and
shepherd than those to whom Jesus spoke. The image of
Jesus as Good Shepherd and the community of followers
as his sheep has endured over the centuries as a primary
image in our faith tradition. Its power to describe the
relationship between Jesus and his followers transcends
direct experience with sheep. The image speaks to us
about the protection, security, and care that shepherds
represent for their sheep.
Today's Gospel speaks powerfully about the familiarity
and intimacy between Jesus and his disciples, expressed
as recognizing and knowing another's voice. Today's
Gospel also speaks to the relationship between Jesus and
the Father. In the Gospel of John, Jesus identifies so
closely with the Father that he tells us that they are one—
not just close, but actually one. To know Jesus is to know

the Father. Jesus doesn't just bring us closer to the Father,
Jesus puts us directly into contact with God the Father,
removing all distance between us. Our relationship with
Jesus is an invitation to share in the life of God.
Family Connection
Not only can we recognize family members' voices, we
can also read the tone of their voices and know
something about how they are feeling. In our relationship
with Jesus, we know Jesus' voice and are called to follow.
Jesus doesn't just bring us closer to the Father, Jesus puts
us directly into contact with God the Father, removing all
distance between us. In the Gospel of John, Jesus
identifies so closely with the Father that he tells us that
they are one—not just close, but actually one. Knowing
Jesus means knowing the Father.
Read with your family today's Gospel, John 10:27-30.
Ask your family members to talk about some ways that
Jesus brings them closer to God and closer to one
another. Pray together the Acts of Faith, Hope, and Love.
Act of Faith
O my God, I firmly believe that you are one God in three
divine Persons, Father, Son, and Holy Spirit. I believe
that your divine Son became man and died for our sins,
and that he will come to judge the living and the dead. I
believe these and all the truths which the holy Catholic
Church teaches, because you have revealed them, who
can neither deceive nor be deceived. Amen.
Act of Hope
O my God, relying on your infinite mercy and promises, I
hope to obtain pardon of my sins, the help of your grace,
and life everlasting, through the merits of Jesus Christ,
my Lord and Redeemer. Amen.
Act of Love
O my God, I love you above all things with my whole
heart and soul, because you are all good and worthy of all
my love. I love my neighbor as myself for the love of
you. I forgive all who have injured me and I ask pardon
of those whom I have injured. Amen.
https://www.loyolapress.com/
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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
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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

BÁN ĐẤT

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

Liên lạc Bà Thắng
832.971.4061

