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THƯỜNG NIÊN
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Ngày 31 tháng 7
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GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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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
Bạch Thái Hùng
832.350.2642
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

TIỀN BẠC VÀ GIÀU SANG
Có người đã kết án: Kitô giáo là đạo
của những người giàu và Giáo Hội thì
chạy theo tư bản! Vậy đâu là thái độ
của Chúa Giêsu và lập trường của
Giáo Hội đứng trước vấn đề của cải
và giàu sang? Như chúng ta đã biết
Chúa Giêsu muốn sống thật nghèo
hèn. Sinh ra không nơi ẩn trú, lớn lên
không chốn tựa đầu và chết đi một
cách trơ trụi trên thập giá, thế nhưng,
Ngài cũng đã chấp nhận quyền tư
hữu.
Thực vậy, trong 10 giới răn được
công bố có giới răn thứ 7 và thứ 10
cấm chúng ta không được ước ao, lấy
hay giữ của người khác một cách trái
phép. Với chàng thanh niên giàu có,
trước hết Ngài đã phán: Hãy tuân giữ
những giới luật. Sau đó, Ngài thêm:
Nếu con muốn trở nên trọn lành, hãy
về bán tất cả những gì con có, phân
phát cho người nghèo, rồi hãy đến mà
theo Ta.
Chúa Giêsu luôn tỏ ra thương xót
những kẻ nghèo hèn và cùng khốn,
tuy nhiên Ngài cũng có những người
giàu ở bên cạnh, chẳng hạn như
Giakêu, như Giuse Arimathia. Ngài
cũng đã vào nhà ông Simon, một
người biệt phái giàu có.
Tuy nhiên Ngài đã cảnh giác: Sự giàu
sang là một nguy hiểm cho phần rỗi
linh hồn và người giàu có khó mà vào
được Nước Trời. Ngài nói rằng khó
chứ không bảo rằng không có thể.
Theo Ngài, sự giàu có, hay nói đúng
hơn lòng đam mê tiền bạc là như một
bụi gai, bót nghẹt hạt giống lời Chúa
được gieo trồng trong tâm hồn chúng
ta.

Ngài không kết án sự giàu sang chính
đáng, được tạo nên bởi mồ hôi nước
mắt, bởi công lao vất vả của chúng ta.
Điều Ngài kết án đó là lòng đam mê
tiền bạc một cách mù quáng, đến nỗi
quên mất cả Thiên Chúa và linh hồn
của mình. Chính trong chiều hướng
này mà Ngài đã nói: Khốn cho những
kẻ giàu sang, vì không ai có thể vừa
làm tôi Thiên Chúa, lại vừa làm tôi
tiền bạc được. Ngài cũng căn dặn
chúng ta về việc sử dụng tiền của:
Hãy dùng tiền của mà mua lấy bạn
hữu. Đồng thời Ngài đặc biệt nhắc
bảo chúng ta hãy thu tích cho mình
một kho tàng thiêng liêng, trộm cắp
không thể lấy đi và mối mọt không
thể gậm nhấm… bởi vì được lời lãi cả
thế gian mà mất linh hồn thì nào có
ích lợi chi. Và như thế dưới mắt Chúa
Giêsu thì phần rỗi linh hồn quý trọng
hơn mọi của cải vật chất.
Tiếp đến là Giáo Hội, noi gương Thầy
chí thánh, Giáo Hội không kết án của
cải tiền bạc nhưng kết án thói xa xỉ
phung phá, lòng đam mê tiền bạc quá
đáng, cũng như sự keo kiệt và cõi
lòng chai đá. Theo giáo huấn của Giáo
Hội, thì Thiên Chúa là chủ mọi tạo
vật. Vì thế, con người sẽ phạm tội nếu
không sử dụng của cải trong tinh thần
công bằng và bác ái. Giáo Hội không
ngừng khơi dậy một tình thương: Hỡi
người người giàu hãy than khóc vì
những tại hoạ đổ xuống, của cải sẽ
mục nát, vàng bạc sẽ bị han rỉ, tiền
công của thợ gặt mà các ngươi đã gian
lận đang kêu lên và tiếng kêu ấy đã
thấu tới Chúa. Các thánh giáo phụ
cũng đã dùng những lời lẽ gay gắt để
Xem tiếp trang 3

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

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN
Sẽ bắt đầu Chúa Nhật ngày 28 tháng 8, từ 9 giờ sáng đến 12:00 trưa tại Hội
Trường Mẫu Tâm phòng số 8.
GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 9, từ 3:30 đến 5:30 chiều trong Nhà
Thờ. Có thể ghi danh trước tại Văn Phòng Giáo Xứ hoặc trong ngày khai giảng.
BAN GIÚP LỄ
Các em (nam và nữ) đã lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa, muốn tham
gia vào Ban Giúp Lễ, xin quý Phụ Huynh liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ để ghi
danh cho các em.
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.
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 $23,082 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.
GHI DANH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ
NIÊN KHÓA 2022 - 2023
Trường Mẫu Tâm tiếp tục ghi danh cho các em học Giáo Lý và Việt
Ngữ từ mẫu giáo đến lớp 12 niên khóa 2022 - 2023.
Ghi danh tại Trường Mẫu Tâm:
•
Chúa Nhật: ngày 31 tháng 7 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
hoặc trong giờ làm việc của Văn Phòng Giáo Xứ
Hết hạn ghi danh sau ngày 31 tháng 7 năm 2022
Những chứng thư cần có khi ghi danh cho các em:
* Học lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu cần có:
Chứng Thư Rửa Tội.
* Học lớp Thêm Sức cần có:
Chứng Thư Rửa Tội và Rước Lễ Lần Đầu.

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

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục

chỉ trích những kẻ cho vay nặng lãi
và những kẻ bóc lột người nghèo.
Rồi các Đức Giáo Hoàng gần đây
không ngừng cổ võ cho một sự công
bằng xã hội. Đức Thánh Cha Léo
XIII trong thông điệp “Tân sự” đã
bênh vực thợ thuyền và xác định
những quyền lợi của giới công nhân.
Tiếp đến, các Đức Thánh Cha Piô XI,
Piô XII, Gioan XXIII, Phaolô VI
cũng đi vào con đường đó, các ngài
lên tiếng phải cải tạo xã hội dựa theo
công bằng và tình thương Kitô giáo.

Như thế chúng ta thấy cả Chúa Giêsu
lẫn Giáo Hội đều không phải là
những người chạy theo tư bản. Mặc
dù bênh vực quyền tư hữu, nhưng
luôn kết án lòng đam mê tiền bạc,
hoang phí tiền của và cư xử bất công
đối với những người nghèo. Vì thế,
hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước
đã. Tiền bạc chỉ là phương tiện, chứ
không phải là mục đích cuối cùng
của đời sống chúng ta.
www.tonggiaophanhanoi.org/

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 713-7418723 or proclaim@archgh.org or go to www.archgh.org/proclaim.

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

"I invite you to go out and look for those elderly persons
who are most alone. Let's make sure no one feels alone. Visiting
the elderly who live alone is a work of mercy in our time!"

Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn

– Pope Francis

Nguyễn Vinh

713.240.2683

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 18 TN
Mt 14,13-21

hải hành của các môn đệ trên con thuyền đời gặp nhiều sóng
gió. Chỉ có Chúa Giê-su mới đem lại bình an, lòng can đảm và
sức mạnh giúp chúng ta vượt qua sóng gió và lớn lên thành
những người con trưởng thành, những chứng nhân trung kiên
của Chúa ở giữa đời.

CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
Bước lên bờ, Đức Giê-su trông thấy đám đông dân chúng thì
chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của
họ. (Mt 14,14)

Chia sẻ: Bạn đã từng đối diện với nhiều nỗi sợ trong cuộc
sống, bạn cảm nghiệm Chúa hiện diện với bạn và giúp bạn
vượt qua nỗi sợ như thế nào?

Suy niệm: Trong một bài ca, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhắn
nhủ: “Sống ở đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết
không? Để gió cuốn đi!” Trong nhân loại, người có tấm lòng
rõ nét nhất không ai bằng Đức Giê-su. Và một trong những
kiểu nói gây ấn tượng hơn cả khi diễn tả tấm lòng ấy là
Ngài chạnh lòng thương. Trông thấy dân chúng bơ vơ vất
vưởng, Ngài chạnh lòng thương; thấy bà goá khóc thương
người con trai một ở thành Na-in, Ngài chạnh lòng thương. Ta
như thấy quả tim Ngài rung cảm, nhói đau trước nỗi khổ của
con người. Chạnh lòng thương không chỉ được cảm nhận nơi
lồng ngực của Đức Giê-su, nó còn được thốt ra từ chính môi
miệng Ngài trong các dụ ngôn: người Sa-ma-ri trông thấy nạn
nhân, thì chạnh lòng thương; người con thứ còn ở đàng xa, thì
người cha đã trông thấy, ông chạnh lòng thương; tôn chủ thấy
tên đầy tớ mắc nợ mười ngày nén vàng bái lạy xin tha nợ,
thì chạnh lòng thương…

Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Không có gì tách được chúng ta
ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, nơi Đức Giê-su Ki-tô, Chúa
chúng ta” (Rm 8,39).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa biển đời có bao thách đố này,
xin Chúa luôn ở với chúng con, giúp chúng con vững tin vào
Chúa, hầu vượt qua mọi sóng gió. Có Chúa đồng hành, chúng
con không lo sợ gì, vì không có gì có thể tách được chúng con
ra khỏi tình yêu Chúa. Amen.
THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN
Mt 15,21-28
SỰ LIÊN HỆ CỦA CÁC NHÂN ĐỨC
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ
được như vậy.” (Mt 15,28)

Mời Bạn: Nhớ rằng chạnh lòng thương không phải là một tình
cảm chóng qua của Đức Giê-su, nhưng nó biến thành những
hành động cụ thể: với dân chúng, Ngài chữa lành các bệnh tật;
với bà góa thành Na-in, Ngài cho con trai một bà được sống
lại.

Suy niệm: Người đàn bà xứ Ca-na-an, là người dân ngoại,
nhưng bà có một đức tin mạnh mẽ đặc biệt. Bà tin Đức Giê-su
là con vua Đa-vít, là Đấng hay thương xót. Bà cũng tin Đức
Giê-su có quyền năng trừ quỷ. Điều khác biệt là bà thể hiện
niềm tin một cách khiêm nhường. Là một người dân ngoại, bà
đã hạ mình xin Đức Giê-su – một người Do Thái – trừ quỷ cho
con bà. Bà khiêm nhường ngay cả khi bà bị xúc phạm, bị sánh
ví thua cả một con chó con! Bà đến với Đức Giê-su bằng đức
tin và bằng cả đức khiêm nhường. Nhờ đó lời cầu xin của bà
được Chúa chấp nhận và điều kỳ diệu nhất đã xảy ra: Chúa trừ
quỷ cho con gái của bà. Bà được toại nguyện. Quả là đức tin
và đức khiêm nhường đã song hành với nhau.

Sống Lời Chúa: Tập có tấm lòng như Đức Giê-su : chạnh
lòng thương khi thấy đau khổ của người lân cận và có một
hành vi bác ái cụ thể.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, quả tim Chúa nhói đau, rung
động, chạnh lòng thương khi thấy nỗi đau của nhân loại. Xin
cho chúng con có được tấm lòng như Chúa khi cư xử với
người khác.
THỨ BA TUẦN 18 TN
Mt 14,22-36

Mời Bạn: Các kinh sư và người Pha-ri-sêu đúng là có tin vào
Thiên Chúa, thế nhưng họ kiêu căng và thiếu “công lý, lòng
nhân và thành tín” (Mt 23,23). Đức Giê-su gọi thế là giả hình.
Không thể chỉ tin mà thiếu khiêm nhường hay những nhân đức
khác. Các nhân đức có liên quan và hỗ trợ cho nhau. Nhân đức
này mạnh mẽ, sẽ kéo theo nhân đức khác vững mạnh thêm, và
ngược lại. Vì thế, khi tập nhân đức này, chúng ta cũng cần để
ý tới những nhân đức khác.

VỮNG TIN
Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật
Ngài là Con Thiên Chúa!” (Mt 14,33)
Suy niệm: Chiếc thuyền của các môn đệ tròng trành vì bị sóng
đánh ngược gió. Các ông càng hốt hoảng khi Chúa Giê-su đi
trên mặt biển vì họ tưởng Ngài là ma. Lời trấn an của
Chúa: “chính Thầy đây, đừng sợ!” giúp các ông yên tâm và
Phê-rô vững tin bước đi trên mặt nước để đến với Thầy.
Nhưng chỉ được mấy bước, thấy cơn gió mạnh, Phê-rô lại
hoảng sợ và bắt đầu chìm. Thế nhưng khi Chúa lên thuyền thì
gió yên biển lặng. Sự cố nhỏ nhưng lại giúp các ông nhận ra
chân lý lớn. Các ông chỉ là người phàm yếu đuối mỏng dòn,
nhưng Đức Giê-su thật là quyền năng vì quả thật “Thầy là Con
Thiên Chúa.”

Sống Lời Chúa: Mỗi khi làm một việc với tinh thần đức tin,
như khi làm dấu thánh giá, hãy thể hiện với tâm tình của người
khiêm nhường.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con đức tin và
Chúa cũng muốn cho chúng con được vững mạnh thêm về các
nhân đức khác. Xin cho chúng con biết phát huy đức tin thì
đồng thời cũng chú ý phát triển các nhân đức khác.

Mời Bạn: Hành trình đức tin của chúng ta cũng giống cuộc
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN
Th. Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục
Mt 16,13-23

Mời Bạn: Bạn có nghĩ rằng chúng ta đi theo Chúa là chấp
nhận một sự mạo hiểm không? Mạo hiểm bởi vì Chúa đòi hỏi
chúng ta phải bỏ hết tất cả để đổi lại một điều duy nhất là sẽ
đạt được phần thưởng Nước Trời. Bạn có dám mạo hiểm để
đánh đổi như vậy không?

CHÚA CHỌN ĐÁ
“Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá,
trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền
lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16,18)

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm từ bỏ một tật xấu mà lâu nay
tôi vẫn chưa bỏ được.

Suy niệm: Vẫn biết đá là một vật rắn, nhưng khi xây một công
trình, kiến trúc sư phải chọn đá tuỳ theo tuổi thọ của công
trình. Muốn cho công trình càng bền vững, càng phải chọn
những loại đá rắn chắc tương xứng. Đây là yếu tố mà dường
như khi xây toà nhà Hội thánh Đức Giê-su không chú ý đến.
Ngài muốn tuổi thọ của Hội Thánh phải cho đến tận thế, ấy thế
mà Chúa lựa chọn “đá” Phê-rô làm nền! Phê-rô nhiều khuyết
điểm, thiếu trung thành, làm sao bảo đảm cho Hội Thánh bền
vững và quyền lực của tử thần sẽ không thắng được? Biết thế,
nhưng chắc một điều, đó là Chúa không bao giờ sai lầm khi
chọn Phê-rô. Không phải vì ông xứng đáng, cho bằng Phê-rô
xứng đáng vì nhờ Chúa cho xứng đáng. “Tảng đá” Phê-rô càng
trở nên vững chắc, làm nền tảng cho Hội Thánh, bao lâu Phêrô càng biết tựa vào “đá góc tường” của Hội Thánh là Đức Giê
-su Ki-tô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con tự nguyện
và sẵn lòng từ bỏ những gì đang cản bước chúng con trên con
đường theo Chúa, nhờ đó chúng con được hoàn toàn tự do và
thanh thoát bước theo Ngài. Amen.
THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN
Chúa Hiển Dung
Lc 9,28b-36
Chúa Ki-tô, định hướng đời tôi
Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người
đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.” (Lc 9,35)
Suy niệm: Chàng phi công St. Exupéry, đồng thời là nhà văn
nổi tiếng của Pháp, cho biết, bay giữa đêm tối thật là nguy
hiểm. Phi công có thể lầm lẫn giữa sao trời và ánh sáng dưới
đất. Vì thế, tỉnh táo phân biệt và định hướng quyết định sự
sống còn của phi công. Ba chàng “phi công” Phê-rô, Gia-cô-bê
và Gio-an suýt mất mạng trong chuyến bay đức tin. Phê-rô đã
lệch hướng bay khi không chấp nhận theo Thầy hướng về Giêru-sa-lem đón nhận thập giá; Gia-cô-bê và Gio-an hiểu sai về
vinh quang của Đức Ki-tô nên không phân biệt những sự dưới
đất và những sự trên trời. Phúc cho họ, Thiên Chúa đã giúp họ
“tu nghiệp” điều chỉnh hướng tới cuộc đời, bằng cách bộc lộ
sự thật vinh quang của Đức Ki-tô và dạy nguyên tắc vàng
ngọc: “Hãy vâng nghe lời Người”. Trong thông điệp đầu tiên
của mình, “Đấng cứu chuộc loài người”, Đức Gioan Phaolô II
đã định hướng cho mình và Giáo Hội dựa trên nguyên tắc ấy:
định hướng duy nhất của trí tuệ, của ý chí, của lòng ta là Chúa
Ki-tô, Đấng cứu chuộc loài người.

Mời Bạn: Lắm khi ta đóng vai người đứng ngoài Hội Thánh,
chỉ biết trách móc, chê bai cộng đoàn mình đang sống mà
không một lời cầu nguyện hay đóng góp xây dựng cộng đoàn,
hoặc chỉ chờ đợi cộng đoàn lên tiếng trước xin bạn thi ân. Bạn
vẫn nhớ Chúa chọn bạn làm một trong những viên đá để xây
dựng toà nhà Hội Thánh Chúa đó chứ?
Sống Lời Chúa: Bạn dâng một Thánh lễ cầu nguyện cho Đức
Thánh Cha, Đức giám mục và Cha quản xứ của bạn. Xin Chúa
ban cho các ngài những ơn mà bạn thấy khó chịu vì các ngài
đang thiếu.
Cầu nguyện: Hát “Này con là Đá”.
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN
Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a
Mt 16,24-28

Mời Bạn: Trách nhiệm truyền giáo khiến bạn có khác gì viên
phi công trưởng của chuyến bay có nhiều hành khách. Bạn
đang nhắm hướng nào? Bạn có nghiêm túc giữ nguyên tắc căn
bản “Hãy vâng nghe lời Người” không?

TỪ BỎ, LIỆU CÓ DỄ KHÔNG?
Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ
bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)

Chia sẻ: Làm thế nào để gia tăng số người suy niệm lời Chúa
hằng ngày?

Suy niệm: Đi theo Chúa thì phải chấp nhận từ bỏ mọi sự thế
gian, thậm chí là từ bỏ chính mình. Thoạt nghe người ta có thể
nghĩ rằng từ bỏ là việc dễ dàng, tuy nhiên, nó thực sự lại
không dễ dàng chút nào. Bởi vì với bản tính tự nhiên, người ta
muốn thu tích và giữ lại hơn là chấp nhận từ bỏ và cho đi.
Người ta thường muốn cho mình được sung sướng hơn là phải
chịu đau khổ. Như vậy, việc từ bỏ để đi theo Chúa chẳng khác
gì một cuộc lội ngược dòng. Và cản trở lớn nhất khiến chúng
ta không dám hay chưa dám từ bỏ, không phải là những rào
cản bên ngoài như tiền tài, danh vọng… mà là những chướng
ngại từ bên trong, nói chính xác đó là cái tôi của mình. Một khi
cái tôi của mình quá lớn thì người ta chẳng thể từ bỏ được điều
gì hết. Nếu con người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thì làm
sao họ có thể từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa?
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Thực hành suy niệm lời Chúa hằng ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra lòng từ ái của
Chúa trong những đòi hỏi của Tin Mừng, xin giúp con thực
hành những lời hằng sống ấy.
http://thanhlinh.net/

5

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Ecclesiastes 1:2; 2:21-23
Vanity of vanities! All things are vanity!

Family Connection
Family life helps us learn about the values of solidarity
and the common good. As a family, we strive to respect
the rights of each family member and make decisions that
promote the common good of the family. Talk about
what it would be like if the family ordered a pizza and
then divided it unevenly, with some members getting as
many pieces as they wanted while others got only a half
slice. Talk about how you work to make sure that
everyone in the family has his or her fair share.

Responsorial Psalm
Psalm 95:1-2,6-9
If today you hear his voice, harden not your hearts.
Second Reading
Colossians 3:1-5,9-11
There is neither Greek nor Jew, but Christ is all in all.
Gospel Reading
Luke 12:13-21
A person's life does not consist of possessions.

Talk about how your family is also a member of the
human family, called to share the goods of creation fairly
and justly. Explain that in this Sunday's Gospel, Jesus
challenges us to remember that the goods of the world are
intended to be shared by all. Read aloud Luke 12:13-21.
Talk about the parable of the rich fool and ask family
members to describe what they think he did wrong.
Emphasize that although the man in the story doesn't
seem bad, Jesus points out that this man's flaw was that
he was thinking only about himself and his own comfort
and security. Emphasize that when we fail to think about
the needs of others, we call that a sin of omission.

Background on the Gospel Reading
In Chapter 12 of Luke's Gospel, Jesus instructs his
disciples and the crowd on how to be ready for the
coming judgment. A crowd of many thousands has
gathered to hear Jesus. At first he speaks only to the
disciples, reminding them that it is not persecution they
should fear but the judgment that is coming for all who
do not acknowledge the Son of Man. Suddenly a man in
the crowd shouts out to Jesus, “Teacher, tell my brother
to divide the inheritance with me.” He seems to have
grown tired of Jesus speaking only to the disciples. Jesus
offers the man no help. Instead he uses the question to
teach what, in light of the coming judgment, life really
consist of.

Remind your children that each time we go to Mass, we
ask forgiveness for what we have done and for what we
have failed to do. We call this prayer the Confiteor. End
this time together by praying the Confiteor (“I confess to
almighty God…”).
I confess to almighty God
and to you, my brothers and sisters,
that I have greatly sinned
in my thoughts and in my words,
in what I have done,
and in what I have failed to do;
through my fault, through my fault,
through my most grievous fault;
therefore I ask blessed Mary ever-Virgin,
all the Angels and Saints,
and you, my brothers and sisters,
to pray for me to the Lord our God.

Jesus tells the crowd a parable. A rich man's lands have
yielded more crops than expected. His response is not to
consider how he might share all the extra food with
others but to wonder how he can possibly store it all. He
has what he thinks is a brilliant idea: to tear down his
present barns and build larger ones. Then he will have
many things stored up for years of eating, drinking, and
making merry.
“You fool” is God's response to this man because that
very night his life will be taken away. To whom will
everything belong then, God asks. The rich man's world
is small, just him and his possessions, and now he learns
that he is to lose his life. What good are his possessions
now? Jesus states the moral of the story. This is how it
will be for everyone who stores up treasure for himself or
herself but is not rich in what matters to God.

https://www.loyolapress.com/

Centuries later St. Gregory the Great taught that when we
care for the needs of the poor, we are giving them what is
theirs, not ours. We are not just performing works of
mercy; we are paying a debt of justice. Life does not
consist in possessions but in sharing what we possess
with others. The goods of the earth have been given to
everyone.
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

SAT/ACT
Preparation
Course

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

Timmy Chan’s Restaurant
Locations: Bissonnet/Synott
& 59/Bissonnet
• hiring cashiers
• part-time or full-time
(flexible hours)
Call or text 832-277-6566

BÁN ĐẤT

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

Liên lạc Bà Thắng
832.971.4061

