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Cha Chánh Xứ:
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Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Phêrô Nguyễn Đức Cường
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):
Mở:6:00 am Đóng:10:00 pm

Một người vô thần hỏi một người Ả rập đang ngồi cầu nguyện giữa sa mạc
hoang vắng: Làm sao anh có thể tin vào Thiên Chúa, Đấng anh không hề trông
thấy? Người Ả rập trả lời: Khi nhìn vào những dấu chân con sư tử trên cát, thì
tôi biết được rằng con sư tử mới đi qua đây, mặc dù tôi không trông thấy nó.
Với Thiên Chúa cũng vậy, mặc dù Ngài là Đấng vô hình, nhưng những kỳ công
của Ngài nói cho tôi biết về Ngài.
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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)
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 Bình Hải
281.299.4307

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn

Chúng ta thật may mắn vì ngay từ lúc mở mắt chào đời, chúng ta đã có một
niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa, như điều răn thứ nhất đã truyền dạy. Tuy
nhiên, vẫn còn nhiều dân tộc mê tín, tin vào những chuyện nhảm nhí như lửa,
như gió và các vì tinh tú, hay như ca dao đã diễn tả: Thần cây đa, ma cây gạo,
cú cáo cây đề. Tại sao lại có tình trạng ấy?
Lý do thứ nhất, đó là vì sự yếu đuối, sự hạn hẹp của trí khôn con người, coi tất
cả những gì đẹp đẽ, những gì oai hùng đều là thần minh. Họ giống như một bác
nông dân, lần đầu tiên được bước vào cung vua, thấy bất kỳ ai ăn mặc đẹp đẽ
cũng tưởng là nhà vua, nên quỳ gối chào kính.
Nhưng nguyên nhân chính yếu, đó là mưu mô của ma quỷ. Đã từ lâu, nó nuôi
tham vọng được bằng Thiên Chúa, như lời tiên tri Isaia đã nói về nó: Ta sẽ lên
tới trời và ta sẽ đặt ngai tòa của ta dưới những vì sao. Nó xúi bẩy con người đi
tới chỗ thờ lạy nó và dâng tiến cho nó những lễ vật. Nhất là nó mong muốn
người ta tôn kính nó như là Thiên Chúa. Chính vì thế, nó đã nói với Chúa Giêsu
trong cơn cám dỗ: Ta sẽ ban cho ngươi mọi vương quốc trần gian, nếu ngươi
quỳ gối thờ lạy ta.
Điều ma quỷ không thể tìm được nơi Chúa Giêsu, thì nhiều người kém lòng tin
đã hiến dâng cho nó. Tình trạng mê tín không phải chỉ ngày xưa, mà ngay cả
hôm nay trong thời buổi văn minh cũng vẫn có. Không thiếu gì những tín hữu
đã làm những chuyện nhảm nhí để cầu mong cho được điều nọ điều kia. Họ đã
vâng phục loài người hơn là vâng phục Thiên Chúa. Họ đã chạy theo những
đam mê dục vọng bất chính, như lời thánh Phaolô đã diễn tả: Họ lấy cái bụng
của họ làm chúa.
Tội mê tín hiểu theo một nghĩa rộng, đó là việc từ bỏ Thiên Chúa, để tìm kiếm
hạnh phúc nơi những thụ tạo. Những đam mê mù quáng như kiêu căng, hà tiện,
những khát vọng quá đáng về tiền bạc, danh vọng và lạc thú chính là những
thần tượng giả tạo, chúng ta cần phải trục xuất ra khỏi tâm hồn, để tâm hồn trở
thành đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị. Có khử trừ tội lỗi, thì cặp mắt tâm hồn
chúng ta mới được trong sáng và chúng ta mới có thể nhận ra sự hiện diện của
Thiên Chúa nơi vũ trụ và nơi những người chung quanh, cũng như nơi thẳm sâu
cõi lòng chúng ta.
https://baoconggiao.net
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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

LỄ CÁC LINH HỒN
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 11: Thánh Lễ 7 giờ sáng và 7:30 tối.
Thứ Bảy, ngày 3 tháng 11: Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Forest Park Westheimer (gần Ngôi
Mộ của Đức Ông Philiphê Lê Xuân Thượng) vào lúc 10:00 giờ sáng.
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 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 4 tháng 11 lúc 12:45 trưa, để thông qua chương trình học
của năm nay.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

LỄ CÁC THÁNH - LỄ BUỘC
Thứ Tư, ngày 31 tháng 10: Thánh Lễ Vọng 7:30 tối.
Thứ Năm, ngày 1 tháng 11: Thánh Lễ 7 giờ sáng, 12:10 trưa, 5:00 giờ chiều, và 7:30 tối.

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

HÌNH RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC 2018
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.
ĐỔI GIỜ
Chúa Nhật, ngày 4 tháng 11 sẽ đổi giờ. Xin nhắc: tối thứ Bảy trước khi đi ngủ, lấy đồng
hồ lại một giờ.
TRẺ EM THAM DỰ THÁNH LỄ
Quý phụ huynh, khi mang trẻ em đi tham dự Thánh Lễ, xin đừng để các em chạy hoặc
nghịch trong Phòng Ấu Nhi hay ở ngoài tiền sảnh hoặc trong nhà thờ để việc thờ phượng
được nghiêm trang sốt sáng.
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. Những ai chưa đóng góp, xin vui lòng đóng góp cho Tổng Giáo
Phận $150 Mỹ kim, hay nhiều ít tuỳ khả năng. Phong bì đóng góp được để cuối nhà thờ.
Rất mong sự cộng tác của quý Ông Bà Anh Chị Em.

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể $85,000
Đóng Góp (tính đến 7/21/18)

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
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

$82,320

% Đóng Góp

96.8%

Còn Thiếu

$2,680

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

471

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,142 Mỹ kim và thu tiền lần hai cho việc
Truyền Bá Đức Tin của Giáo Hội được $3,757 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767
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VÉ SỐ NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Giai Đoạn III
Các Số Trúng
Lô Độc Đắc: 2018 Lexus NX300
30074
PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

Lô Hạng Nhất: Tempur -Pedic Queen Size Mattress
(Bảo Trợ: Anh Lãng Nguyễn - Direct Furniture)
36019

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
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

ĐẶC TRÁCH

Lô Hạng Nhì: Apple iPhone X
31215
Lô Hạng Ba: Apple iPad
33466
5 Lô An Ủi: mỗi lô $100.00
34492
33228
30216
36405
37166
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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
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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Các Bài Suy Niệm Tuần 30 Thường Niên
Thứ Hai tuần 30 Mùa Thường Niên
Đừng vì luật mà bất nhân với anh em!
Phúc Âm: Lc 13, 10-17
"Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của
Abraham này trong ngày Sabbat sao?"
Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một
hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà
đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không
thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền
gọi bà đến mà bảo rằng: "Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà".
Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn
vinh Thiên Chúa.
Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa
bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng:
"Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy
đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày
Sabbat".
Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: "Hỡi những kẻ giả hình, chớ
thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò
hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao?
Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó
đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc
nó trong ngày Sabbat sao?"
Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ
thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã
thực hiện.
Suy Niệm: Đừng vì luật mà bất nhân với anh em!
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: vào một buổi chiều nọ,
tại một làng quê, người ta đem một người chết đi chôn. Trong
khi chuẩn bị hạ huyệt, người nhà nghe thấy có tiếng động
trong quan tài! Ngay lập tức, họ báo cho mọi người biết. Vì
thế, người chủ sự lễ nghi truyền cho những người khiêng quan
tài dừng lại và mở nắp quan tài ra. Mọi người ngỡ ngàng, xôn
xao và sợ hãi vì thấy người chết ngồi dạy! Tuy nhiên, vị chủ
sự nói với người trong quan tài rằng: “Thưa ông, theo nguyên
tắc, việc ông chết đã được thông báo và chúng tôi đã có giấy
báo tử của ông trong tay. Vì thế, cứ chiếu theo nguyên tắc, ông
phải được chôn xuống. Vì thế, ông vui lòng để chúng tôi thi
hành bổn phận”. Dứt lời, vị trưởng nghi truyền cho mọi người
đóng nắp quan tài lại và tiếp tục lễ nghi, mặc cho lời van xin
của người trong quan tài!
Trên đây chỉ là câu chuyện giả tưởng nhằm phê phán những
người sống hình thức, vụ luật, bất nhân.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu lên tiếng
chỉ trích rất nặng lời với những người sống vụ luật và bất nhân
đối với người khác.
Câu chuyện được khởi đi từ việc Đức Giêsu chữa người đàn bà
bị quỷ ám làm cho khòm lưng đã 18 năm vào đúng ngày
Sabát. Thấy vậy, ông trưởng hội đường xem ra có vẻ khó chịu
vì Đức Giêsu đã vi phạm luật ngày Sabát. Thấy vậy, Đức
Giêsu đã lên tiếng nói: "Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong
ngày Sabát, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa
của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao?
Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó
đã 18 năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó
trong ngày Sabát sao?". Qua câu hỏi đó, Đức Giêsu mặc cho
luật một tinh thần mới, đó là: yêu thương, liên đới và tha thứ.
Đây chính là cốt lõi của luật. Luật mà không có tình yêu lồng
vào thì đó là luật chết, vì nó giết chết con người cách khủng
khiếp nhất.
Ngày nay, vẫn có nhiều người xem ra rất đạo đức như: đọc
kinh, xem lễ hằng ngày; lần hạt thì hết chuỗi này đến chuỗi
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khác; viếng hết đền này đến đền kia…. Điều này rất tốt và ích
lợi cho đời sống thiêng liêng nếu người đó biết thực hành
những điều Chúa và Giáo Hội dạy ngang qua những việc đạo
đức đó, tức là “Lời nói đi đôi với việc làm”.
Nhưng trớ trêu thay, vẫn còn đó những cái xác không hồn khi
không biết sống yêu thương, không có tấm lòng bác ái, nhân
từ, vẫn sống man trá, lọc lừa nhân danh thứ đạo đức rởm bề
ngoài. Lại có nhiều người đi lễ đâu phải vì lòng mến Chúa, mà
chủ yếu là khoe mẽ quần là áo lượt! Vì thế, khi thấy cha giảng
hơi dài một chút là khó chịu, bực tức, hoặc khi cha dẫn giải
Lời Chúa mà đụng chạm đến lòng tự ái của mình là đùng đùng
nổi giận và chỉ trích cha thế này, cha thế kia...! Tệ hơn nữa là
đi lễ chỉ vì luật, nên không thiếu gì những bạn trẻ đi
lễ “ôm” hay thuộc dạng đạo “gốc”; đạo “ngắm”; đạo
“dòng”!
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần thoát ra khỏi
những kiểu giữ đạo vì sợ điều này điều kia, hay đi lễ nhà thờ
chỉ vì thói quen, hoặc muốn chứng tỏ rằng mình đạo đức hơn
người. Lời Chúa thôi thúc chúng ta rằng: khi giữ những luật lệ
của đạo là điều cần thiết. Tuy nhiên, cần mặc cho nó một tình
yêu. Nếu có tình yêu, chúng ta sẽ mến Chúa, yêu anh chị em
mình cách chân tình. Luôn muốn và làm điều tốt nhất cho anh
chị em chúng ta. Không còn chuyện bè phái, lươn lẹo, lật lọng,
nhưng ngay thẳng, chân thành và thánh thiện. Chỉ khi làm
được chuyện đó, chúng ta mới thấy được luật của Chúa là

luật làm cho con người được hạnh phúc, bình an và hoan
lạc thực sự. Nếu không thì chỉ là chiếc xiềng quá nặng
mà chúng ta vẫn cố đeo trên cổ đến nỗi bò lê lết để mang
nó hằng ngày.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con yêu mến Luật Chúa;
đồng thời, xin cũng cho chúng con biết đem luật yêu
thương của Chúa ra thực hành trong cuộc sống nơi các
mối tương quan. Amen.
Thứ Ba tuần 30 Mùa Thường Niên
Nhỏ mà vĩ đại
Phúc Âm: Lc 13, 18-21
"Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Nước Thiên Chúa giống
như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó
giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình.
Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến
nương náu trên ngành nó".
Người lại phán rằng: "Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa
với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà
kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy
men".
Suy Niệm: Nhỏ mà vĩ đại
Ở đời, người ta thường xem nhẹ những điều nhỏ mọn và coi
đó như là chuyện không cần bàn, vì thế cũng đâu cần quan
tâm!
Tuy nhiên, những điều tưởng chừng như bé nhỏ ấy lại là
nguyên nhân cần thiết để trở thành những điều lớn lao. Nói về
điều phi thường này, nhà Phật có câu:
“Hãy nhìn một em bé
Xin người chớ xem thường
Trong em có chất liệu
Của một bậc đế vương”.
Hay;
“Hãy nhìn một đốm lửa
4
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Xin người chớ xem thường
Dù nhỏ bằng đầu đũa
Đốt cả rừng lẫn nương”.
Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn nói đến sự lớn mạnh
của Nước Trời qua dụ ngôn hạt cải và nắm men.
Thật vậy, hạt cải của vùng Palestine là một loại hạt nhỏ bé
nhất trong những loài thảo mộc, nhưng khi nó đã lớn, thân cây
của chúng cao to, có thể là nơi chim trời về làm tổ trong những
tán lá xum xuê. Còn khi nói Nước Trời như một nắm men,
Đức Giêsu cho thấy Nước ấy cũng sẽ lớn mạnh như men làm
cho bột dạy lên thế nào thì Đạo Thánh mà Ngài thiết lập cũng
sẽ lan rộng như vậy.
Lời khẳng định này của Đức Giêsu đã được chứng minh qua
dòng thời gian suốt hơn 2000 năm qua. Khởi đi từ một nhóm
môn đệ ít ỏi và lại gặp biết bao thử thách từ trong trứng nước
như: cấm cách, bắt bớ và giết chết bằng những hình thức hết
sức tàn bạo, dã man.... Tuy nhiên, càng thử thách bao nhiêu,
càng phát triển bấy nhiêu, đôi khi có lúc âm thầm, nhưng như
than hồng rực nóng hơn nhiều lần ngọn lửa thế nào thì Đạo của
Chúa cũng mạnh mẽ và mãnh liệt như vậy.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết cậy dựa và
đặt niềm tin nơi Chúa. Tin tưởng rằng mình chẳng là gì, rất bé
nhỏ, nhưng một khi đã gắn kết với Chúa trong sự khiêm tốn thì
chắc chắc Chúa sẽ dùng vào những chuyện lớn lao cho chương
trình của Ngài. Ví dụ như Phêrô; Phaolô; Âu tinh....
Khiêm tốn chính là vũ khí để chống lại những kẻ kiêu ngạo
đang ngang ngược chống phá Giáo Hội. Chúng ta vững tin, sẽ
có ngày chỉ một nắm men nhỏ, chúng ta sẽ làm cho cả khối bột
dạy men nhờ ơn Chúa.
Điều quan trọng là hạt cải phải mục nát, men phải được hòa
tan trong bột thế nào thì đời sống của người Kitô hữu cũng
phải như vậy, tức là đời sống đạo của chúng ta phải chan chứa
tình Chúa, tình người, sống công bằng, từ bi, nhân hậu, hiền
hòa, nhẫn nại…. Có thế, chúng ta mới làm cho hạt cải của
niềm tin sống động để làm chỗ dựa cho người khác. Làm cho
men yêu thương lan tỏa để nhiều người yêu mến Chúa hơn.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khiêm tốn và trung
thành gắn bó với Chúa để can đảm ra đi làm chứng cho Chúa
bằng khả năng nhỏ mọn đơn sơ nhưng chân thành. Xin Chúa
đón nhận và làm cho đóng góp của chúng con được hữu hiệu
trong tình yêu Chúa. Amen.
Thứ Tư, tuần 30 Mùa Thường Niên
Đường hẹp dẫn đến sự sống
Phúc Âm: Lc 13, 22-30
"Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa".
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng
dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy,
phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người
phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp,
vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không
vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các
ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: "Thưa ngài, xin mở
cửa cho chúng tôi". Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: "Ta không
biết các ngươi từ đâu tới". Bấy giờ các ngươi mới nói rằng:
"Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy
giữa các công trường của chúng tôi". Nhưng chủ sẽ trả lời các
ngươi rằng: "Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những
kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta".
Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các
tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra
ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta
sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước
Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết,
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và những người trước hết sẽ nên sau hết".
Suy Niệm: Đường hẹp dẫn đến sự sống
Một gia đình nọ có hai người con trai. Cha của hai anh em là
một người nông dân bình thường. Mẹ là người nội trợ. Nói
chung gia đình nghèo, cộng thêm chuyện ông bố lại thường
xuyên đau bệnh. Hai anh em bàn tính với nhau, người anh nói
với người em rằng: “Em ở nhà chăm sóc cha mẹ, anh đi kiếm
tiền thật nhiều để về giúp mẹ cha tuổi già và lo thuốc thang
cho cha”. Người em hỏi: “Anh định kiếm tiền bằng cách
nào?” Anh trả lời: “Anh sẽ đi tham gia băng cướp, chỉ có
cách này là nhanh có tiền để lo cho cha mẹ...”. Cuối cùng thì
người anh đã quyết định hành nghề đâm thuê, chém mướn.
Lúc ban đầu tiền bạc đến với anh quá nhiều, đến nỗi không
những có tiền lo cho gia đình, anh ta còn nổi tiếng về cách
ném tiền qua cửa sổ nơi những cuộc ăn chơi trác táng, thâu
đêm suốt sáng.... Tuy nhiên, chẳng bao lâu, anh ta đã bị căn
bệnh thế kỷ sida và đã chết khi tuổi đời còn khá trẻ.
Câu chuyện trên đây chỉ là ngụ ngôn nhằm dẫn chúng ta vào
bài Tin Mừng hôm nay để hiểu được giáo huấn của Đức Giêsu
rằng: con đường hẹp là con đường dẫn đến sự sống. Còn con
đường thênh thang là con đường dẫn đến diệt vong. Muốn có
được sự sống đời đời, con người phải cộng góp vào hành trình
tìm kiếm đó bằng những sự hy sinh, và đôi khi cả cái chết hữu
hạn để đổi lấy sự sống đời đời. Trên hành trình tìm kiếm đó,
thánh Phaolô đã ví mình như một vận động viên chạy đua.
Phải dày công tập luyện và chiến đấu với những cám dỗ....
Vòng hoa chiến thắng chỉ được trao cho những ai đạt được
thành tích xuất sắc sau những vất vả mà thôi.
Thật vậy, con đường theo Chúa của mỗi chúng ta sẽ gặp đầy
thử thách chông gai. Con đường đó là con đường hẹp. Con
đường lên Golgotha. Nhưng nếu muốn được hạnh phúc thật thì
hẳn chúng ta không có con đường nào khác, đó là con đường
đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu: “Hãy theo Ta”.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: hãy trung thành
theo Chúa trên con đường thập giá. Con đường của yêu
thương, phục vụ. Con đường đi đến với những người ốm đau,
bệnh tật, những người nghèo, con đường hy sinh của thập giá.
Con đường đó là con đường hẹp. Con đường của tự hủy, hy
sinh, từ bỏ chính mình để xây dựng hạnh phúc của tha nhân.
Đây là con đường khó và chẳng mấy ai đi! Tuy nhiên, nếu
chúng ta trung thành đi trên con đường đó với tình yêu được
lồng vào ngang qua hành động, cử chỉ của chúng ta, ắt chúng
ta sẽ bình an và sẽ được phục sinh. Nếu không đi theo con
đường đó, ngược lại, chúng ta cứ mải mê trong vũng lầy êm ái
của tội, của thực dụng, của danh vọng, của quyền hành, thì đến
ngày chung cuộc, chúng ta sẽ bị loại ra ngoài, nơi đó sẽ phải
khóc lóc và nghiếm răng.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con can đảm đi theo Chúa trên
con đường hẹp, để được sống đời đời. Amen.
Thứ Sáu tuần 30 Mùa Thường Niên
Luật phải được chi phối bởi tình yêu
Phúc Âm: Lc 14, 1-6
"Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò
rơi xuống giếng mà không kéo nó lên sao?"
Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong
nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó
dòm xét Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thuỷ thũng ở
trước mặt Người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và biệt
phái rằng: "Trong ngày Sabbat, có được phép chữa bệnh
không?" Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ Người kéo kẻ ấy lại,
và chữa lành, rồi cho về. Ðoạn Người bảo các ông rằng:
"Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò
rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?" Nhưng các
ông không thể trả lời câu hỏi ấy.
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Suy Niệm: Luật phải được chi phối bởi tình yêu
Có một câu chuyện kể rằng: khi đang đi trên đường vào chiều
tối, một cô gái bị nhóm thanh niên lạ mặt vây hãm. Đang thực
hiện hành vi cướp giật và đồi bại..., bất thình lình, có một
chàng trai bảnh bao, võ nghệ thuộc loại giỏi, nên anh ta đã
tung ra những tuyệt chiêu để đánh đuổi bọn cướp và bảo vệ cô
gái. Thấy không chống trả lại được, bọn cướp đã bỏ đi cách
nhanh chóng, để lại cô gái cũng như chiếc xe hàng hiệu của cô
trong sự tiếc nuối! Còn cô gái thì sợ hãi tột cùng. Tuy nhiên,
với nghĩa cử hào hiệp, cộng thêm bề ngoài bảnh trai..., cô gái
đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và thán phục, tôn trọng với
chàng trai tốt bụng đã giúp đỡ mình thoát nạn. Trong tâm hồn
cô, chàng trai này đã chiếm được một vị trí đặc biệt! Thấy
được cô gái đã siêu lòng, chàng trai tỏ vẻ yêu thương và hứa
hẹn đủ điều. Tuy nhiên, lợi dụng lúc cô gái không để ý, hắn ta
đã nhanh chóng lên xe của chính cô và tẩu thoát, để lại cô gái
một mình trong sự bàng hoàng... . Như vậy, thực chất chàng
trai đã làm mờ mắt và xiêu lòng cô gái trên đây chính là một
tên lừa siêu hạng!

Thứ Bảy tuần 30 Mùa Thường Niên
Thế nào là người khiêm nhường ?

Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-11
"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống,
sẽ được nhắc lên".
Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái
để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách
những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này
rằng:
"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ
nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với
ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với
ngươi rằng: "Xin ông nhường chỗ cho người này", bấy giờ
ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi
được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi
đến nói với ngươi rằng: "Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên", bấy
giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc.
"Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình
xuống, sẽ được nhắc lên".

Hôm nay, ngang qua việc người đàn bà mắc bệnh phù thũng
đến với Đức Giêsu đúng vào ngày Sabát, và các người Luật Sĩ
tỏ ra khó chịu! Nhân cơ hội này, Đức Giêsu dạy cho những
người Luật Sĩ bài học tình thương phải phát xuất từ tấm lòng
chân thật chứ không phải vì giả bộ bề ngoài.

Suy Niệm: Thế nào là người khiêm nhường?
Lần nọ, trên xe buýt, có một linh mục lớn tuổi cùng đi với một
số giáo dân. Vị linh mục lớn tuổi hỏi một bác đang cùng lộ
hành với ngài rằng: theo ông, thế nào được gọi là người khiêm
nhường.

Khởi đi từ câu hỏi: "Trong ngày Sabát, có được phép chữa
bệnh không?", tiếp theo sau đó, Ngài lại đặt ra một tình huống
và yêu cầu họ trả lời: "Trong ngày Sabát, ai trong các ông có
con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó
lên sao?". Tuy nhiên, họ đã cứng họng và không thể trả lời
được bất cứ câu hỏi nào của Đức Giêsu. Lý do những Luật Sĩ
không thể trả lời được các câu hỏi của Đức Giêsu chỉ vì họ
sống vụ luật, hình thức, giả tạo. Nên gặp phải Đấng là nguồn
gốc của chân lý, tình thương thì đương nhiên họ phải câm
miệng, bởi vì họ thuộc hạng người: luôn lừa gạt, hình thức và
chất những gánh nặng không thể vác nổi lên vai người ta, còn
họ, họ không đụng một ngón ta mà lay thử.

Bác ta trả lời rằng: “Thưa cha, người khiêm nhường là người
không có bon chen với ai; luôn nghe lời của người khác và
làm theo; và người khiêm nhường là luôn cho mình bất
xứng!”. Vị linh mục kia trả lời: “Không đúng! Vì nếu người
khiêm nhường chỉ mong cho được bình yên thì họ thuộc về
hạng người bị thụ động, mềm yếu; hay luôn làm theo ý người
khác là người trốn tránh trách nhiệm, thiếu tự chủ, chứ thực
chất không phải khiêm nhường; hoặc luôn coi mình là bất
xứng thì không chừng, khiêm nhường kiểu này chẳng khác gì
‘một lần khiêm tốn bằng bốn lần kiêu ngạo’ vì họ có thể dùng
chiêu thức này để người khác đề cao, khen ngợi và đánh giá
mình đạo đức trước mặt mọi người”. Bác kia hỏi lại: “Vậy ai
là người khiêm nhường thật?” Linh mục trả lời: “Người khiêm
nhường là người sống đúng sự thật, biết nhận ra sự thật và tôn
trọng sự thật”.

Thật vậy, nếu luật mà không có tình thương thực sự thì hẳn sẽ
chỉ là trò bịp bợm, dối lừa và lợi dụng mà thôi. Câu chuyện
trên cho thấy rõ bản chất của chàng trai kia: hắn giữ luật là bảo
vệ người thấp cổ bé họng, chân yếu tay mền trước sự tấn công
của kẻ mạnh, nhưng những hành vi, nghĩa cử đó của hắn đâu
phải vì tình thương, mà là một chiêu thức tinh vi, một trò bỉ ổi
để lừa gạt mà thôi.

Thật vậy, theo tinh thần Tin Mừng, người khiêm nhường thật
chính là người biết nhận ra sự thật hữu hạn của mình và nhận
thấy Chúa quyền năng. Người khiêm nhường cũng là người
biết mở rộng tâm hồn để đón nhận hồng ân của Thiên Chúa, sự
góp ý của anh chị em.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy tránh
cho xa thói chuyên nghề bịt bợm, lưu manh nhân danh đạo
đức, nhân danh công lý như những người luật sĩ khi xưa. Đừng
vì cái mác đạo đức bên ngoài mà bất nhân đến độ loại bỏ tiếng
Lương Tâm để đi đến hành vi vu oan cho người khác, chỉ vì
người ta dám nói lên sự thật, hay vì người ta dễ thương khi
sống cốt lõi của Tin Mừng là tình thương....

Nói chung, người khiêm nhường là người biết ý thức rằng:
mọi sự mình có là do Chúa yêu thương. Vì thế, sống khiên
nhường là luôn biết hạ mình trước mặt Chúa và tha nhân.
Luôn biết sám hối, canh tân để được Thiên Chúa nâng lên
trong ân sủng của Ngài, bởi vì: ".... hễ ai nhắc mình lên, sẽ
phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Lạy Chúa Giêsu, Luật của Chúa là luật tình thương, Luật vì
con người. Xin cho mỗi chúng con biết yêu mến Luật Chúa, và
khi thi hành, xin cho chúng con biết đem tình yêu lồng vào
trong Luật đó. Có thế, Luật của Chúa mới giải thoát chúng
con mà thôi. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con học được bài học khiêm
nhường của Chúa để chúng con được thuộc về Chúa cách
trọn vẹn. Amen.
Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
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PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

TÌM NGƯỜI
Anh Dũng (ở Cali) tìm bạn đồng hương
tên là Nguyễn Hoàng Bội Quỳnh.
Xin liên lạc 818-854-2662

11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com
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.

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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