CHÚA NHẬT X
THƯỜNG NIÊN
NĂM B
Tenth Sunday in
Ordinary Time

Ngày 10 tháng 6
năm 2018
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

GIA ĐÌNH

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:
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

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về tương quan giữa Chúa Giêsu và gia
đình của Ngài để rồi rút ra những bài học thực hành về vai trò của gia đình.

CHRIST, THE INCARNATE WORD

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 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:

Chúa Giêsu đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Suốt ba mươi ba năm của thân
phận làm người, Ngài đã sống ba mưởi năm với gia đình. Cũng như bất cứ người Á
đông nào, Ngài rất coi trọng những mối dây liên hệ thân thuộc: Trong ba năm rao
giảng công khai, Ngài vẫn tìm dịp trở về thăm làng cũ và giữa lúc Ngài bận rộn với sứ
vụ, bà con thân thuộc vẫn tìm đến thăm Ngài.
Quả thật, Chúa Giêsu coi trọng những liên hệ máu mủ và tình bà con lối xóm. Ngài
quý trọng gia đình, Ngài đề cao sự thánh thiện và bất khả phân ly của hôn nhân. Tuy
nhiên Chúa Giêsu đã không lập gia đình: trong ba năm thi hành sứ vụ, Ngài sống xa
gia đình, không nhà không cửa. Như vậy đối với Chúa Giêsu, trên cõi đời này, gia đình
cũng như mọi thứ định chế khác của loài người không phải là những giá trị tuyệt đối.
Chỉ có một giá trị tuyệt đối, đó là con người. Bởi vì chỉ có con người mới có một định
mệnh vĩnh cửu. Tất cả đều hiện hữu vì con người. Trong kinh Tín Kính, Giáo Hội
tuyên xưng: Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống
thế. Như vậy, ngay cả mầu nhiệm nhập thể cũng là vì con người. Chính Ngài đã tuyên
bố: Ngài đến để phục vụ chứ không phải đến để được phục vụ. Nếu Con Thiên Chúa
xuống thế là để phục vụ con người, thì huống chi những định chế của xã hội loài
người. Tất cả hiện hữu vì con người, gia đình cũng như xã hội hiện hữu vì con người,
chứ không phải con người vì gia đình và xã hội.
Từ cái nhìn trên đây của Chúa Giêsu về gia đình chúng ta có thể thấy được vai trò của
gia đình, và một cách cụ thể mục đích của việc giáo dục con người đầu đội trời, chân
đạp đất. Chân đạp đất là thái độ phải thắng dẹp những lôi cuốn tội lỗi thế tục, là đạp lên
trên những gì làm cho mình ra hèn hạ như cát bụi, là đạp lên trên những gì đưa chúng
ta xuống đất.
Nếu chân đạp đất chỉ những sự phàm trần, thì đầu đội trời chỉ những sự siêu phàm.
Đầu đội trời chỉ thái độ vươn lên những gì cao thượng, cố gắng phóng mình tới lý
tưởng cao vời, hướng tâm hồn về mục đích ở bên kia thế giới, nỗ lực băng mình lên
cao để tìm về quê hương Nước Trời. Nói một cách cụ thể, thì đầu đội trời chính là việc
Cha trên trời, là hướng về trời cao, là sống cho những giá trị vĩnh cửu.

Sống đúng ý nghĩa ba chữ đầu đội trời, phải là mục đích của việc giáo dục gia đình, bất
cứ hành động nào đi ngược lại với mục đích ấy đều là phản giáo dục.
www.giaophanlongxuyen.org

* 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

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.

713.478.9699

QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phạm Harry Hưng

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Đóng Góp (tính đến 3/6/18)

$29,180

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

% Đóng Góp

33.44%

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

Còn Thiếu

$55,820

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
Nguyễn Hân
832.668.4169
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074

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

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GÂY QUỸ
Các em Thiếu Nhi có bán vé rửa xe sau các Thánh Lễ cuối tuần để giúp gây quỹ cho các
sinh hoạt của Đoàn.
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.
myEoffering – ĐÓNG GÓP QUA MẠNG
Giáo xứ có chương trình (myEoffering - Electronic Offering) đóng góp qua Mạng hàng
tuần hoặc đóng góp những nhu cầu khác giúp xây dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín
dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương mục nhà Bank. Xin liên lạc Văn Phòng Giáo
Xứ hoặc lên trang mạng của Giáo Xứ www.giaoxungoiloi.org để ghi danh hoặc biết
thêm chi tiết.
NHÀ HÀNG BẢO TRỢ GIÁO XỨ
PHỞ DUY và KIM SƠN
Khách hàng đến Phở Duy hoặc Nhà Hàng Kim Sơn dùng bữa và mang RECEIPT về
cho Giáo Xứ, Phở Duy ủng hộ 10% và Nhà Hàng Kim Sơn ủng hộ 15% 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 xin tiền hay thùng khấn Đức Mẹ/Thánh Giuse.
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $17,401 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

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
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KIỆU MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Ngày 3 tháng 6 năm 2018

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: 6pmThứ 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
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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SUY NIỆM
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
Thứ hai ngày 11/6
Lễ thánh Bar-na-ba Tông Đồ - Mt 10 , 6 – 13

Thư ba ngày 12/6 – Mt 5 , 13 - 16
Nội dung Tin Mừng
 Qua thánh sử Mat-thêu, chúng ta nghe lại giáo huấn của
Chúa về bổn phận của những người tin Chúa: đấy là trở
thành muối ướp và thành ánh sáng cho đời và những con
người sống giữa chúng ta…
 Muối thì phải có chất lượng của muối và ánh sáng thì phải
đủ sáng…mới có thể ướp mặn và mới có thể chiếu sáng…
 Trong trần thế và giữa những con người, hình như mỗi
ngày cuộc sống trở nên nhạt nhẽo, và đường đời tăm tối
hơn…
 Phải chăng nơi những người tin chúng ta, muối không còn
đủ mặn và ánh sáng đã mờ nhạt mất rồi???

Nội dung Tin Mừng
 Phụng Vụ Lời Chúa chuyển chúng ta từ Tin Mừng thánh
sử Mar-cô qua Tin Mừng thánh sử Mat-thêu trong các
Thánh Lễ hằng ngày – nghĩa là trong thời gian vừa qua,
chúng ta theo Chúa qua những thăng trầm trong suốt thời
gian rao giảng được Mar-cô ghi lại…
 Bắt đầu từ hôm nay, Giáo Hội đưa chúng ta đến với những
bước chân rao giảng của Chúa được thánh sử Mat-thêu
ghi lại…để chúng ta suy niệm sâu hơn, đa dạng hơn
những gì Thiên Chúa muốn làm cho chúng ta qua Chúa
Giê-su Ky-tô…
 Và – bỏ qua thời niên thiếu của Chúa ở Na-za-rét – chúng
ta cùng nhau nghe Chúa công bố bản hiến chương Nước
Trời mà – theo thói quen – chúng ta vẫn gọi là Tám Mối
Phúc Thật…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?
Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho
người ta chà đạp thôi.” (c. 13b)
 “Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước
mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em
làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên
trời.” ( c. 16)

Giáo huấn Tin Mừng
 “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách
hại và vu không đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn
hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn
lao.” ( cc. 11 & 12)
Gương sống: thánh Bar-na-ba
Mặc dầu không có tên trong Nhóm Mười Hai do Đức Giê-su
đích thân chọn gọi, nhưng thánh nhân vẫn được mọi người trân
trọng như một Tông Đồ thực sự, vì ngài đã đóng góp rất nhiều
trong công cuộc truyền giáo của các Tông Đồ…

Gương sống:
Các thánh Âu-cơ-tinh Huy, Ni-cô-la Thể và Đaminh Đạt, quân
nhân, tử đạo (mừng ngày 13.6)

Bar-na-ba là người Do Thái, thuộc chi tộc Lê-vi và sinh ra ở
đảo Cyprus…Gia đìnhh đặt tên là Giuse, nhưng các Tông Đồ
đổi tên ông thành Bar-na-ba – có nghĩa là “con cái sự an
lành”…Thánh nhân là bạn của Phao-lô và sau khi Phao-lô trở
lại, ngài đã giới thiệu ông với Phê-rô và Tông Đồ đoàn…

Dưới thời Minh Mạng, lệnh cấm Đạo gay gắt…và quan Tổng
trấn Nam Định thời đó là ông Trịnh Quang Khanh, do lơ là
việc thi hành lệnh vua, nên bị khiển trách…Ông hãi sợ và trở
nên thù hận đối với người Công Giáo: ông thề quyết tâm tận
diệt họ…

Năm 42, ngài đến giảng đạo tại An-ti-ô-kia và thành lập giáo
đoàn tại đây…đồng thời mời Phao-lô từ Tar-sô qua để cùng
rao giảng…Giáo đoàn phát triển mạnh…

Việc đầu tiên ông làm là thanh lọc số quân nhân có Đạo trong
quân ngũ…

Các ông vốn là những quân nhân ở Nam Định và rất nhiệt
thành trong việc sống Đạo và hành Đạo…

Ông mở một bữa tiệc…Có khoảng 500 người dự tiệc…Tiệc
xong, ông mời họ qua một phòng bên cạnh, chỉ cho họ thấy
một bên là cây Thánh Giá và bên kia là các hình khổ…rồi
tuyên bố: ai bước qua Thánh Giá thì được thưởng và được trở
về với gia đình, ai không bước qua thì sẽ phải chịu khổ hình…
Phần lớn đã bước qua, chỉ có 15 người can đảm không chịu
bước qua…Trong đó có các ông Â-cơ-tinh Huy, Ni-cô-la Thể
và Đaminh Đạt…

Hội thánh ở Giê-ru-sa-lem gặp cơn quẫn bách, cùng với Phaolô, ngài đến để hổ trợ thêm cho Giê-ru-sa-lem và cả hai cùng
tham dự Công Nghị tại đây…Hai ông đã đấu tranh để những
người dân ngoại trở lại không bị lệ thuộc lề luật, nhất là luật
cắt bì…
Khoảng năm 45, thánh nhân gặp được Mar-cô, người bà con
với ngài…và cả ba – Bar-na-ba, Phao-lô và Mar-cô – cùng góp
sức lo việc giảng Đạo ở Sa-la-min, Lyttri, Lycaoni và các vùng
khác nữa…

Liên tiếp mấy ngày liền, quan cho lính đánh đập, tra tấn dã
man…buộc phải bước qua Thánh Giá…Con số 15 mòn mỏi
dần…và cuối cùng chỉ còn lại ba vị trên…

Tương truyền thánh nhân bị ném đá chết khoảng năm 61 tại Sa
-la-min, quê hương của ngài…

Thấy cực hình không thể lay chuyển họ, quan cho mời các vị
kỳ lão cùng quê quán với các ngài đến để khuyên lơn họ…
Không thành công, quan cho đánh đòn các kỳ lão ngay trước
mặt các ông…Không thể chịu đựng được, các ông đành bước
qua Thánh Giá…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 siêng đọc đi đọc lại Kinh Tám Mối Phúc Thật để suy gẫm
và chọn lựa sống những mối phúc mang lại niềm vui sống
mỗi ngày…
 bằng lòng với những niềm vui của từng ngày để miệt mài
bước theo giáo huấn Chúa dạy…

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Trở về quê quán, thấy lòng bất an, ba ông rủ nhau lên thẳng
quan Tổng trần tuyên xưng đức tin và thề không bao giờ bỏ
Chúa…Thế nhưng quan Tổng trấn chỉ cho đánh đòn rồi đuổi
các ông về…
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Ngày kia, nghe tin vua Minh Mạng ngự giá dạo chơi ở Huế,
các ông đón đường đệ đơn tuyên xưng đức tin lên vua…Đọc
xong, nhà vua nổi giận, truyền tống giam các ông…

Ngài đã rất thành công…
Những năm cuối đời, ngài sống ở Pa-đô-va…và ngài đã qua
đời ngày 13 tháng 6 năm 1231…

Ngày 13 tháng 6 năm 1839, hai ông Âu-cơ-tinh Huy và Ni-côla Thể bị đưa ra biển chặt làm bốn làm mồi cho cá…Còn ông
Đaminh Đạt thì bị siết cổ cho đến chết tại pháp trường Bảy
Mẫu ngáy 18 tháng 7 năm 1839…

Thánh An-rê Tưởng, Vinh -Sơn Tương, Đaminh Mạo,
Đaminh Nhi và Đaminh Nguyên, giáo dân, tử đạo…
An-rê Tưởng sinh năm 1812, Vinh Sơn Tương sinh năm 1814,
Đaminh Mạo 1818…Cả ba là giáo dân họ Đạo Phú Yên…Còn
Đaminh Nguyên sinh năm 1800 và Đaminh Nhi sinh 1822 tại
họ Đạo Ngọc Cục…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 đọc lại sự giằng co khủng khiếp của các vị thánh tử đạo
cha ông chúng ta – các ông Âu-cơ-tinh Huy, Ni-cô-la Thể
và Đaminh Đạt - để thấy được quá trình làm muối mặn và
là ánh sáng…
 yếu lòng, thậm chí gục ngã…vẫn không là gì khi quyết
tâm chỗi dậy…để là muối chất lượng, là ánh sáng dẫn
đường…

Tất cả các ông đều đã lập gia đình và là những nông dân khá
giả, gương mẫu…
Ngày 5 tháng 8 năm 1861, vua Tự Đức ra chiếu chỉ Phân Sáp:
tất cả các làng Công Giáo phải phân tán và sáp nhập vào các
làng dân ngoại, tài sản bị tịch thu và phải khắc lên má hai chữ
Tả Đạo…rồi trao cho dân ngoại quản thúc…

Thứ tư ngày 13/6
Lễ thánh An-tôn Pa-dô-va. Linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Mt 5, 17 – 19

Để thi hành chiếu chỉ của nhà vua, ngày 14 tháng 9 năm 1861,
quan phủ Xuân Trường bắt mọi người Công Giáo phải bước
qua Thánh Giá, ai bất tuân sẽ bị trừng phạt…Các ông An-rê
Tường, Vinh Sơn Tương, Đaminh Nguyên đều can đảm từ
chối, không bước qua Thánh Giá…Các ông bị tống giam vào
ngục ở làng Bạch Cốc, huyện Vu Bản, tỉnh Nam Định…

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su khẳng định Người đến không phải để bãi bỏ
Lề Luật của cha ông, của dân tộc, nhưng là để kiện toàn,
là để nâng Lề Luật con người lên một tầm mức cao hơn,
một đòi hỏi mang tính “thượng giới” hơn…
 Ai giữ và dạy người khác giữ những gì “Luật Lệ của con
người được Đấng là Con Thiên Chúa” điều chỉnh và duy
trì…thì sẽ được “trân trọng” trong thế giới của Thiên
Chúa…

Suốt 7 tháng, các ông bị tra tấn và khắc lên má hai chữ Tả
Đạo, dồng thời bị buộc qua khóa, nhưng các ông cương quyết
từ chối…
Ngày 15 tháng 6 năm 1862, sau khi bị xét xử và thấy các ông
vẫn kiên vững niềm tin, quan trói cả năm ông đem phơi nắng
và không cho ăn uống gì…Sáng hôm sau, lần cuối cùng, quan
khuyên dụ các ông quá khóa, nhưng ông Đaminh Mạo đã thay
mặt anh em lên tiếng:
Nếu chịu đạp lên Thánh Giá thì chúng tôi đã làm ngay ở làng
quê chúng tôi rồi, dại gì phải chịu bao nhiêu hình khổ cho đến
ngày nay.Chúng tôi không bao giờ bỏ Chúa chúng tôi. Xin
quan cứ làm theo ý quan muốn.

Giáo huấn Tin Mừng
 “Vậy, ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ
nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ
nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm
như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.” ( c. 19)
Gương sống
Thánh An-tôn Pa-đô-va…
Tên thật của ngài là Fer-nan-đô, sinh năm 1159 tại Lis-bon,
nước Bồ Đào Nha…

Nổi giận, quan ra lệnh dẫn cả năm ông ra pháp trường Bạch
Cốc chém đầu…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 nhận ra sự “kiện toàn” Chúa thực hiện nơi những khoản
luật của con người theo tinh thần Tin Mừng của Chúa…
 sống tinh thần “kiện toàn” Lề Luật như Chúa muốn…

Gia đình quyền quý và ngay từ nhỏ, ngài được gửi học tại Nhà
Thờ Chánh Tòa Lis-bon…nên đã có ý dâng mình cho Chúa từ
rất lâu…
Năm 15 tuổi, ngài gia nhập Dòng Âu-cơ-tinh và được chuyển
về Cô-im-ra…Tại đây ngài đã hoàn tất việc học Triết và Thần
học và được lãnh nhận thiên chức Linh Mục…

Thứ năm ngày 14/6 – Mt 5 , 20 – 26
Nội dung Tin Mừng
 Chúa cho biết sự “kiện toàn” Lề Luật Người thực hiện là
như thế nào: - người xưa bảo “giết người” thì bị đưa ra
tòa, còn Chúa dạy ta rằng chỉ cần “giận” anh em, mắng
anh em mình là “đồ ngốc”, rủa anh em mình là “quân
phản đạo”…thì đã bị xét xử rồi…
 Tuyệt vời hơn nữa, Chúa dạy: nếu trước khi dâng lễ vật
mà chợt nhớ đã xúc phạm anh em mình…thì để của lễ lại
trước bàn thờ, đi làm hòa với anh em mình…và trở lại
dâng của lễ…
 Những giáo huấn trên đây của Chúa rõ như ban ngày, tuy
nhiên thực hiện cách cụ thể trong cuộc sống…thì quả thật
không dễ chút nào…Và một thực tế là những người tin
Chúa nói chung – và hàng giáo sĩ nói riêng – rất thành
thuộc những giáo huấn này và ngày nào cũng kêu mời
nhau xin lỗi trước khi dâng Thánh Lễ, nhưng chỉ là lời kêu
gọi suông, vô nghĩa…và không hề có ý “ngỏ lời xin lỗi”

Nhân dịp đón nhận 5 tu sĩ Phan-xi-cô tử đạo trên đường truyền
giáo ở Phi Châu, thánh nhân ao ước qua Mô-rô-cô để truyền
giáo và may ra được đón nhận phúc tử đạo…Ngài xin qua
Dòng Phan-xi-cô và đổi tên là An-tôn…
Ngài lên đường qua Mô-rô-cô truyền giáo, nhưng Chúa lại
muốn khác: một trận bão ùa đến và thuyền ngài bị trôi đến đảo
Si-xil…
Thánh nhân tới đất Assisi và được sai đến Viện Tế Bần Phôt-li
để lo cho những người già…
Tình cờ trong một buổi lễ phong chức, người được mời giảng
lễ vắng mặt, bề trên chỉ định ngài thay thế…Ngài đã giảng một
bài rất hay…Vậy là bề trên quyết định sai ngài đi rao giảng
khắp miền Tây nước Ý và miền Nam nước Pháp…
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thực sự…dù – có thể nói – là không ngày nào mà không có
những “vấp phạm!”…
Giaó huấn Tin Mừng
 “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh
em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là
đồ ngốc, thì đang bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn
ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa
ngục thiêu đốt. (c.22)

Lòng can đảm mà chúng ta khao khát và tự hào không phải là
lòng can đảm để chết tử tế, mà là để sống cho ra sống.
Thomas Carlyle
Có thật ít người đủ can đảm để thừa nhận sai lầm của chính
mình, hay đủ quyết tâm để sửa chữa chúng.
Benjamin Franklin
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 có thái độ dứt khoát hơn với tội lỗi và những cơ hội đưa
đến tội lỗi…
 có quyết tâm làm chủ và kềm chế bản thân mình hơn…

Gương sống: thánh Phê-rô Đa, giáo dân, tử đạo (mừng ngày
13.6)
Phê-rô Đa sinh năm 1802 tại làng Ngọc Lục, xứ Lục Thủy,
tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Trung Đàng Ngoài…

Thứ bảy ngày 16/6 – Mt 5 , 33 - 37

Gia đình nghèo, cậu không được học hành tới nơi tới chốn…
Lớn lên, cậu Đa học nghề thợ mộc để phụ giúp thêm cho gia
đình…Sau này,lập gia đình, có con có cái, anh Phê-rô Đa luôn
ý thức mình phải nên gương mẫu cho con cái về mọi mặt – cả
đời lẫn đạo…

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su đặc biệt lưu ý đến một vấn đề người ta hay
lạm dụng – vấn đề nhỏ thôi – nhưng hậu quả giáo dục thì
lớn: vấn đề thề thốt…
 Vấn đề thề thốt nói lên hai điều: - có một sự “không thật”
nào đó trong lời nói hay việc làm buộc chúng ta phải nại
vào vật này, vật kia hay một quyền lực để làm chứng; - sự
nại vào ấy không có giá trị làm chứng, vì không có gì là
của riêng chúng ta…mà tất cả là của Thiên Chúa…
 Vậy thì thái độ duy nhất phải có, đó là “hễ “có” thì phải
nói “có”, “không” thì phải nói “không”…thế thôi…

Đặc biệt ông Phê-rô Đa rất nhiệt tình công việc Giáo Xứ…
Ông sẵn lòng nhận vai vế ông “từ” khi cha quản xứ ngỏ lời…
Sáng sáng ông chăm chỉ dậy sớm, giật chuông, dọn đồ lễ,
chưng bông, quét dọn nhà thờ…
Với chiếu chỉ Phân Sáp của vua Tự Đức năm 1862, ông và
một số bà con giáo dân đã bị bắt, bị dẫn độ đến Xuân Trường,
rồi sau đưa đi Gia Linh…Tuy đã 60 tuổi, nhưng ông vẫn can
trường đón nhận mọi thử thách, liên tục bị tra tấn…và nhất
quyết không bước qua Thánh Giá, không bỏ Đạo…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói
“không”; thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” ( c. 37)

Thấy không thể nào khuất phục được ông, các quan quyết định
kết án thiêu sống…

Ca dao
Ngang bằng, sổ ngay.

Ngày 17 tháng 6 năm 1862, quân lính đưa ông lên giàn hỏa
thiêu…Khi lửa cháy sắp tàn, thấy ông vẫn chưa chết, một
người lính đã rút gươm chém đứt đầu ông…

Cây thẳng bóng ngay, cây cong bóng vạy.
Tu thân rồi mới tề gia,
Lòng ngay nói thật, gian tà mặc ai.

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 biết ngỏ lời xin lỗi khi có những điều làm tổn thương lẫn
nhau…
 trong vấn đề “tha thứ”, đừng chỉ nói và trói buộc người
khác bằng thiên kiến của mình trong khi chính mình là
nguyên nhân của nhiều chuyện…

Danh ngôn
Lòng trung thực là chương đầu tiên của cuốn sách trí tuệ.
Thomas Jefferson
Không di sản nào quý giá bằng lòng trung thực.
William Shakespeare

Thứ sáu ngày 15/6 – Mt 5 , 27 – 32

Nơi nào có phẩm giá mà lại không có sự trung thực?
Marcus Tullius Cicero

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su tiếp tục nói với các môn đệ về việc “kiện
toàn” Lề Luật…
 Người có những diễn tả rất mạnh và khá cụ thể để cho
thấy phải cương quyết lắm mới có thể sống chính đáng và
được ân thưởng trong Nhà của Thiên Chúa…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 đừng nhạy miệng thề thốt, vì sẽ làm mất niềm tin…
 nói năng ngay thật để làm chứng về Chúa – Đấng là Sự
Thật…

Giáo huấn Tin Mừng
 “…vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân
phải sa hỏa ngục.” ( c. 30b)

Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Danh ngôn
Con người trưởng thành qua kinh nghiệm nếu họ đối diện với
cuộc đời trung thực và can đảm. Đây là cách tính cách hình
thành.
Eleanor Roosevelt
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

QUẢNG CÁO VÀ BẢO TRỢ
Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
281.495.8133
Email: info@giaoxungoiloi.org

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.
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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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