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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
Trần David
713.614.5546
9:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
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

VÁC THẬP GIÁ
Hai yêu cầu được gói gọn trong hai
động từ, đó là “từ bỏ” mọi sự và
“vác” thập giá. Không chỉ dứt bỏ mọi
sự, người môn đệ theo Chúa còn phải
vác thập giá theo Chúa mỗi ngày
trong đời sống của mình
Theo Chúa giống như đi leo núi. Thập
giá giống như cây gậy của người leo
núi. Nó rất cần và rất có ích. Không
có gậy để dò đường và để chống đỡ
thì ta sẽ mỏi chân, sẽ không đi nổi, có
khi té ngã hay bỏ cuộc.

Nghe nói đến thập giá phải vác, người
ta có thể cho đó là một đòi hỏi quá
sức con người. Thật ra, thập giá đi
liền với tình yêu. Phải nhìn thập giá
Đức Kitô như một sự tốt lành thượng
đẳng, nếu không chẳng thể chấp nhận
nổi thập giá. Thập giá phát xuất từ
một tình yêu của Đấng Cứu Độ. Thập
giá là hy sinh của Chúa. Có tình yêu
nào mà không cần đến ngôn ngữ của
hy sinh?
Thập giá được tạo nên do hai thanh
gỗ, một nằm và một đứng. Thanh
nằm tượng trưng cho sự chết và sự
yếu đuối trải rộng. Thanh đứng tượng
trưng cho sự sống vươn cao. Hai
thanh bắc ngang nhau tượng trưng
cho sự tương phản giữa sự sống và sự
chết, giữa vui buồn và cười khóc,
giữa khoái lạc và đau khổ, giữa ý
muốn con người và ý muốn Thiên
Chúa. Đặt thanh vui mừng trên thanh
đau khổ là cách duy nhất để làm nên
một thánh giá.Ý mụốn của con người
là thanh nằm. Ý muốn của Thiên
Chúa là thanh đứng. Ngay khi đối
kháng hai ý muốn này tức là đã tạo

nên một thập giá. Do đó thập giá là
biểu tượng của đau khổ.
Nếu thập giá là biểu tượng của đau
khổ thì Đấng chịu đóng đinh đã chiến
thắng đau khổ. Chúa Kitô đã tạo ra sự
khác biệt hoàn toàn giữa thập giá và
kẻ bị đóng đinh. Khi nhận lấy thập
giá, Đấng là tình yêu đã cho thấy rằng
tình yêu có thể biến đau khổ thành
niềm vui, để những ai gieo trong nước
mắt có thể gặt giữa tiếng cười, những
ai khóc lóc có thể được an ủi, những
ai đau khổ có thể đồng hiển trị với
Người.
Tình yêu như là điểm giao thoa giữa
thanh nằm của sự chết và thanh đứng
của sự sống trong một xác quyết: mọi
sự sống đều ngang qua sự chết. Đau
khổ là hy sinh không tình yêu đang
khi hy sinh là đau khổ kèm theo tình
yêu. Tình yêu biến đau khổ thành hy
sinh dâng hiến vời niềm vui. Thiếu
tình yêu, hy sinh chỉ còn là đau khổ
gánh nặng và buồn chán. Đức Kitô đã
đón nhận cái chết trên thập giá vì yêu
thương nhân loại. Cái chết của Chúa
là một hiến lễ có giá trị cứu chuộc tội,
đền tội và Người “chỉ dâng hiến lễ
một lần là đủ”.
Hôm nay, nơi nào có bóng thập giá là
nới ấy có dấu chân người Kitô hữu.
Ba cây thập giá dựng lên chiều thứ
sáu tử nạn, Đức Kitô ở giữa hai tội
nhân. Trong ba cây thập giá ấy chỉ có
cây ở giữa là Thánh giá. Khi Đức
Kitô tắt thở trên cây thập giá, Người
đi vào đời sống mới thì cây thập giá
khốn khổ ấy trở thành cây cứu rỗi và
trở nên thánh. Sự thánh ấy là tình yêu,
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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN
Chúa Nhật, ngày 11 tháng 9, giờ học bắt đầu từ 8:30 giờ sáng đến 12:00 trưa tại
Hội Trường Mẫu Tâm phòng số 8. Vẫn tiếp tục ghi danh trong suốt tháng 9.
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.
BAN TRẬT TỰ
Ban Trật Tự đang cần thêm người phục vụ, quý Anh hoặc Chị muốn tham gia
vào Ban Trật Tự, xin liên lạc Anh Kevin (Trưởng Ban Trật Tự).
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.

713.894.1159

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)

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

***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.***

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

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.

Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $24,161 Mỹ kim.

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353

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.

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

"Peace is not often achieved by famous people,
but by the daily determination of ordinary men and women."
– Pope Francis

là đau khổ, là sự chết và là vinh
quang. Không có tình yêu thì thập giá
không là thánh giá.

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
Phạm Quốc Tuấn
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
Ban Xã Hội
Vũ Duy Chinh

832.830.3784

Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683

Ai muốn làm môn đệ Chúa Giêsu
phải đặt tình yêu Chúa lên trên hết
mọi thứ tình yêu, hay nói cách khác
tình yêu Chúa phải thấm nhuần và
hướng dẫn mọi tình yêu: tình yêu gia
đình, bạn bè và bản thân mình.Thập
giá của Chúa Giêsu là dấu chỉ cụ thể
về tình yêu và sự trung thành vô điều
kiện của Người đối với thánh ý Chúa
Cha.

Mỗi ngày người Kitô hữu theo Chúa
phải cố gắng từ bỏ rất nhiều và vác
thập giá mỗi ngày. Người môn đệ
luôn luôn đặt tất cả dưới Chúa và yêu
Chúa trên mọi sự. Có tình yêu của
Chúa trong mỗi hành vi từ bỏ, người
môn đệ có thêm sức mạnh ơn thánh,
để mọi thập giá trong đời trở thành
thánh giá. Từ bỏ để có thêm. Thêm
lòng mến Chúa, thêm thánh thiện,
thêm niềm vui phục vụ tha nhân.
http://giaophanthaibinh.org/

GIA PHẢ CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
Ngày 8 tháng 9, lễ sinh nhật Ðức Mẹ, quyển gia phả
của Chúa Giêsu mà Giáo Hội cho chúng ta lắng
nghe và suy niệm trong ngày sinh của Ðức Mẹ có
một ý nghĩa đặc biệt. Quyển gia phả này được chia
thành 3 phần: Phần thứ nhất kể tên các vị tổ phụ,
phần thứ hai nhắc đến các vua trước thời lưu đày
bên Babylon, và phần thứ ba dành cho các vua sau
thời lưu đày.
Tất cả những tên tuổi được nhắc đến trong quyển gia
phả của Chúa Giêsu gợi lên cho chúng ta chương
trình và sự lựa chọn vô cùng lạ lùng của Thiên
Chúa.
Quả thật, gia phả của Chúa Giêsu như được thánh Máthêu dựng lại là một
dòng sông lịch sử được dệt bởi rất nhiều tội nhân và những kẻ gian ác, nhưng
lịch sử ấy lại cũng là lịch sử của tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Chúa
Giêsu cũng đã hành xử theo cung cách ấy của Thiên Chúa, Ngài đã chọn
Phêrô là kẻ đã chối Ngài, Ngài đã chọn Phaolô là kẻ đã bách hại Giáo Hội của
Ngài.
Thông thường, khi viết về lịch sử của dân tộc, người ta thường che dấu những
thất bại để chỉ đề cao những chiến thắng, các bậc anh hùng và những hành
động lẫm liệt của họ. Lịch sử của ơn cứu độ đã không được viết như thế,
Thiên Chúa đã viết thẳng bằng những đường cong, Ngài đã chọn viên đá bị
loại ra làm viên đá góc tường, Ngài đã chọn những con người yếu đuối và tội
lỗi để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Chính trong dòng sông đầy tội
lỗi ấy mà Mẹ Ngài đã được sinh ra để chuẩn bị cho Ngài một chỗ trong lịch sử
nhân loại. Chính vì là thành phần của một nhân loại tội lỗi mà Mẹ mới có thể
sinh ra Chúa Giêsu như một con người hoàn toàn như chúng ta, ngoại trừ tội
lỗi. Chính vì sinh ra trong một gia đình tội lỗi mà Mẹ mới có thể cảm thông
với những yếu đuối bất toàn của kiếp người. Chính vì gắn liền với một lịch sử
đầy những phản bội hất ngã mà Mẹ mới là nơi nương tựa cho những người tội
lỗi. Còn lời kinh nào xứng hợp để dâng lên Mẹ trong ngày sinh của Mẹ cho
bằng lời kinh Kính Mừng: "Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng
con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen".
http://giaophanthaibinh.org/

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 23 TN
Lc 6,6-11

càng vươn lên tới Đức Giê-su thì họ càng hiệp nhất với nhau
trong Ngài. Và chính đời sống hiệp nhất ấy đã là một bài rao
giảng sống động về một Thiên Chúa duy nhất là Cha mọi
người.

“HỌ RÌNH XEM…”
Các kinh sư và người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có
chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố
cáo người. (Lc 6,7)

Mời Bạn: Trong gia đình, trong nhóm hay trong cộng đoàn,
bạn là tác nhân của sự hiệp nhất hay của sự chia rẽ?

Suy niệm: “Rình” được định nghĩa là hành động theo dõi một
cách kín đáo từng cử chỉ, từng động tác nhưng không cho đối
phương biết để tìm sơ hở, sai sót để công kích. Các kinh sư và
người Pha-ri-sêu hôm nay cũng nín thở “rình xem” Chúa Giêsu có chữa lành cho người bị khô bại tay trong ngày sa-bát hay
không, để họ có cớ tố cáo Ngài vi phạm luật Mô-sê. Chúa Giêsu thấu rõ hành vi rình mò với ý đồ xấu xa của họ nên đã chất
vấn họ bằng một câu hỏi mà họ hoàn toàn có thể có câu trả lời
đúng đắn nếu họ còn có lương tri: “Ngày sa-bát được phép
làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” Họ
không trả lời được bởi vì họ chỉ chú ý đến hình thức của việc
giữ luật hơn là chú ý đến tình yêu và nhân vị là trọng tâm của
mọi thứ lề luật.

Chia sẻ: Khi có những mâu thuẫn trong nhóm/cộng đoàn của
bạn, bạn có tìm nguyên nhân và phương thế sửa chữa?
Sống Lời Chúa: Bạn gia nhập một nhóm hoạt động tông đồ
giáo dân trong giáo xứ và cùng làm việc với anh chị em.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con muốn được cùng
với Chúa mà thân thưa với Chúa Cha : “Lạy Cha, xin cho
chúng con hiệp nhất nên một”, hầu giáo xứ chúng con trở nên
cộng đoàn yêu thương, lánh xa những mưu mô chia rẽ, bè
phái, hờn căm, để thế gian tin rằng chúng con thuộc về Chúa.
THỨ TƯ TUẦN 23 TN
Lc 6,20-26

Mời Bạn: Chú ý quan sát để nhận định và rút kinh nghiệm
nhờ đó sửa mình và kiện toàn bản thân, đó là việc tốt; nhưng
rình xem, bới lông tìm vết để bắt bẻ, kết án lại là một việc làm
tệ hại. Trong tương quan mỗi ngày, bạn được mời gọi hãy
quan tâm đến những người anh chị em để giúp ho thăng tiến
chứ không phải để phán xét hay bắt bẻ họ nếu như họ có làm
điều gì sai lỗi.

BIẾN HOẠ THÀNH PHÚC
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên
Chúa là của anh em.” (Lc 6,20)
Suy niệm: Người nghèo đói được Chúa chúc phúc không phải
vì đó là công trạng của họ, mà vì Chúa đứng về phía họ, những
người yếu thế, dễ bị tổn thương. Và điều đó càng rõ ràng hơn
khi họ chọn đứng về phía Chúa, chịu khổ nhục “vì danh
Ngài”. Ngược lại, những người giàu có, no đầy “phải
khốn”, phải chuốc hoạ vào thân không phải vì họ nhiều của cải
mà vì họ đã không đứng về phía Chúa – nghĩa là phía người
nghèo, – để cảm thông chia sẻ; trái lại họ cậy dựa vào của cải
mà hưởng thụ cách ích kỷ, đắm chìm trong đam mê lạc thú.
Ông phú hộ trong dụ ngôn bị trầm luân chỉ vì đã không chia sẻ
cho anh La-da-rô nghèo túng, là hình ảnh minh hoạ chân lý ấy
(x. Lc 16,19-26).

Chia sẻ: Quan tâm và chăm sóc tha nhân khác rình mò tìm lỗi
để kết án thế nào?
Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm quan tâm chăm sóc tha nhân
với ý hướng làm điều tốt đẹp, tích cực cho họ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biết lắng nghe và cảm thông với
tất cả những ai lầm lỡ và đang sống xa Chúa để họ có thể tìm
về với Ngài. Amen.
THỨ BA TUẦN 23 TN
Lc 6,12-19

Mời Bạn: Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay là chìa khóa để
được chúc phúc, và hơn nữa, để biến hoạ thành phúc. Một khi
bạn để những ham mê của cải và thú vui choán hết tâm hồn, ta
không còn chỗ dành cho Chúa và tha nhân nữa. Nhưng nếu
bạn “bán đi tất cả những gì bạn có mà cho người nghèo” (x.
Lc 18,22), bạn biến mối hoạ thành mối phúc cho mình: bạn trở
nên người nghèo của Thiên Chúa (anawim), và được Nước
Trời làm gia nghiệp.

ĐƯỢC CHỌN ĐỂ NÊN MỘT
Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm
cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các
môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. (Lc
6,12-13)
Suy niệm: Đức Giê-su chọn các tông đồ nhưng không cất khỏi
họ những yếu tố con người, cả những yếu đuối. Điều lạ lùng,
dẫu có nhiều khác biệt, thậm chí trái nghịch nhau nữa, các
tông đồ vẫn sống chung được với nhau và cùng thi hành sứ
mệnh truyền giáo. Chẳng hạn, giữa Mát-thêu và Si-mon “nhiệt
thành”: Mát-thêu làm nghề thu thuế, tiếp tay với người Rô-ma
đô hộ; Si-mon chủ trương đối đầu với quân Rô-ma và những
người làm tay sai. Ấy thế mà khi thuộc về Nhóm Mười Hai
của Đức Giê-su, họ sống với nhau trong hòa bình và cùng
chung lo công việc Chúa. Đúng như cha Teilhard de Chardin
nói: “Đăng giả hội”, càng lên cao càng hội tụ lại. Các tông đồ
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Hy sinh tiết giảm những chi tiêu không thiết
yếu để trợ giúp những người túng thiếu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, họa hay phúc là do chúng con tự tạo.
Nghèo chúng con nương tựa vào Chúa. Giàu chúng con cũng
phó thác trong tay Chúa và tương trợ anh em mình. Chúng
con xin Chúa thêm ơn, để trong hoàn cảnh của mình, chúng
con luôn biết tín thác vào Lời Chúa dạy. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 23 TN
Sinh nhật Đức Ma-ri-a
Mt 1,1-16.18-23

cái xà làm chúng ta ‘mờ mắt’. Vậy nên, hãy lấy cái xà trong
con mắt của mình ra trước đã.
Mời Bạn: Để lấy được cái xà ra khỏi mắt mình, trước hết, ta
cần nhận thức: nó đang hiện hữu trong mắt của ta. Cũng vậy,
để giũ bỏ tội lỗi, tiên vàn, ta cần ý thức rằng: mình yếu hèn tội
lỗi. Chính sự giác ngộ này sẽ giúp ta ‘buông bỏ những viên đá
xuống’ thay vì ném chúng về phía tha nhân.

ÂN SỦNG CÓ TỪ KHI NÀO?
Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia
Chúa phán qua miệng ngôn sứ: “Này đây Trinh Nữ sẽ thu
thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là
Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. (Mt
1,22-23)

Sống Lời Chúa: Thường xuyên xét mình, để nhận biết sai lỗi
của mình và cư xử bao dung với tha nhân.

Suy niệm: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở
cùng bà.” Một lời chào vừa long trọng vừa lạ lùng: long trọng
với một thôn nữ Na-da-rét, người diễm phúc được tuyển chọn;
lạ lùng vì không gọi tên Ma-ri-a, thay vào đó bằng một danh
xưng mới: Đấng đầy ân sủng. Thế nhưng, ân sủng ấy không
do công trạng riêng của Mẹ, nhưng do lòng thương xót của
Thiên Chúa. Với lòng tin và sự vâng phục, Đức Ma-ri-a đã
thưa tiếng ‘xin vâng’ để trở nên E-va mới, cưu mang Đức Giêsu, Đấng là Ân sủng. Nhờ tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, Đức Mari-a được ân sủng Vô nhiễm nguyên tội ngay trong dạ thân
mẫu, rồi Mẹ trở thành “máng” thông ân sủng Chúa đến cho
nhân loại. Trong cái nhìn đó, ngày sinh nhật của Mẹ là khoảnh
khắc vĩ đại, mở ra chân trời hy vọng, niềm vui, bình an cho
nhân loại lâu nay đang ngóng chờ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đến trần gian không
phải để lên án thế gian, nhưng là để giúp mọi người ăn năn
sám hối để được sống. Xin cho con ý thức mình yếu hèn tội lỗi,
để được Chúa xót thương. Amen.

THỨ BẢY TUẦN 23 TN
Lc 6,43-49
NGÔN HÀNH NHƯ NHẤT
“Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Thầy! Lạy Thầy!’ mà anh
em không làm điều Thầy dạy?” (Lc 6,46)
Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam có câu: “Trăm voi không được
bát nước sáo” có ý phê phán cái tật nói nhiều mà làm thì không
được bao nhiêu, thậm chí không làm gì. Có những Ki-tô hữu
có khi rất thuộc Lời Chúa, nhưng lại không hề thực hành; có
người có tài bắt chước những trò hề diễn xuất hoặc những pha
lâm li bi đát trong phim ảnh, nhưng lại không hề bắt chước
hành vi bác ái phục vụ tha nhân của các thánh và những gương
mẫu thánh thiện khác. Hãy nhìn lên tượng Chúa Giê-su chịu
đóng đinh trên cây thập giá mà suy gẫm. Hẳn là Đức Ki-tô trên
cây khổ giá ấy muốn nói với chúng ta rằng đừng chỉ nói yêu
suông mà hãy yêu bằng việc làm cụ thể; và đã làm thì đừng chỉ
làm qua loa với mức độ “một bát nước sáo” mà là với mức độ
triệt để của cây thập giá Chúa Ki-tô.

Mời Bạn: Việc Mẹ Ma-ri-a chào đời đem niềm vui cho toàn
nhân loại. Bạn có kinh nghiêm nào trong việc lan tỏa niềm vui,
hạnh phúc cho người khác tại công ty, xí nghiệp hay môi
trường bạn đang sống không? Kinh nghiệm đó có dẫn bạn đến
chỗ dám hy sinh phần nào bản thân để mưu ích cho họ không?
Sống Lời Chúa: Hôm nay hãy chia sẻ niềm vui của bạn với ai
đó bên cạnh.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a đầy ân sủng, Thiên Chúa ở
cùng Mẹ. Xin dạy con biết đem niềm vui cho người khác, can
đảm sống như Mẹ, dám hy sinh, cho đi để phục vụ anh chị em
mình trong đời sống thuờng ngày. Amen.

Mời Bạn: Còn có nhiều người chưa nhận biết Chúa Giê-su,
bởi vì vẫn còn có người Ki-tô hữu ngôn hành bất nhất không
phù hợp với tinh thần phúc âm của Chúa. Bạn nghĩ sao? Và
phần bạn thì sao?

THỨ SÁU TUẦN 23 TN
Lc 6,39-42
PHẢN TỈNH VỚI CHÍNH MÌNH
Đức Giê-su nói: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt
ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt
người anh em!” (Lc 9,42)

Chia sẻ lời thư thánh Gia-cô-bê: “Một thân xác không hơi thở
là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức
tin chết” (Gc 2,26).
Sống Lời Chúa: Bạn hãy đúc kết năm phút cầu nguyện mỗi
ngày với Lời Chúa bằng việc rút ra một quyết tâm cụ thể để
thực hiện trong ngày sống của bạn. Và cuối ngày bạn kiểm
điểm xem mình thực hành điều đó thế nào.

Suy niệm: Chúa Giê-su nói những lời trên trong bối cảnh Ngài
dạy các môn đệ đừng xét đoán: “Anh em đừng xét đoán, thì
anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán” (Lc 6,37). Chưa nói
tới việc chúng ta không thể thấu hiểu hết tâm tư cũng như hoàn
cảnh của người khác, chúng ta dừng xét đoán, không lên án
người khác, bởi chính chúng ta vốn là kẻ yếu hèn lầm lỗi, và
nói như thánh Gio-an tông đồ: “Ai bảo mình vô tội, thì tự lừa
dối mình, và sự thật không có nơi người đó” (1Ga 1,8). Trong
vụ án người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (x. Ga
8,1-11), để đáp trả những người đang chất vấn phải ném đá
hay không ném đá người phụ nữ ấy, Chúa Giê-su đã yêu cầu
họ phản tỉnh, nhìn lại chính mình: “Ai trong các ông sạch tội,
thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7). Tội lỗi là những
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực hành lời
Chúa, sống lời Chúa trước khi nói lời Chúa và kể cuộc đời
Chúa cho người khác nghe.
https://dongcong.net/
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TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Wisdom 9:13-18b
Knowledge alone has limits. We also need wisdom to
understand the ways of God.
Responsorial Psalm
Psalm 90:3-4,5-6,12-13,14-17
God's power has no boundaries; it is not limited by space
and time.
Second Reading
Philemon 9-10, 12-17
Paul encourages one of his converts to consider his
former slave a brother in Christ Jesus.
Gospel Reading
Luke 14:25-33
Jesus teaches about the demands of discipleship.
Background on the Gospel Reading
In chapter 14 of Luke's Gospel, Jesus is speaking to
people gathered at the table about the difficulties of
following him. This group of people is suspicious about
Jesus, looking to catch him doing something wrong.
Jesus speaks to them in parables, emphasizing that
although there is a right way to be a disciple and enter
into the kingdom of his Father, it is a difficult path to
follow. Many, even some of the guests at the table, reject
the invitation. So Jesus turns to the crowds and speaks to
them of discipleship. Jesus explains that, when it comes
to making a choice for the Kingdom of God, nothing can
get in the way. When Jesus describes “hating” one's
father and mother, he is not talking about feelings.
Rather, he is emphasizing very strongly that choosing to
be a disciple means that everything else—family, money,
your own life—must come second. In Matthew's version
of this story (Matthew 10:37), Jesus refers not to “hating”
father or mother, but to loving them more than Jesus.
Jesus makes it very clear that being a disciple is not easy.
It means to bear one's own cross. These difficult sayings

of Jesus are followed by two brief parables (a person
constructing a tower and a king marching into battle) that
make an obvious point—don't start what you cannot
finish. Discipleship is difficult and is something we can
commit to only if we are prepared to put the Kingdom of
God before everything else.
Family Connection
Provide your children with a list of things that they are
responsible for interspersed with things that they like to
do—for example, make their beds, take out the garbage,
go to the park, do homework, watch television, have a
snack, feed the cat. The list should reflect their
responsibilities and favorite recreations. Tell them to
pretend that company is coming and ask which of the
things listed should be done first. Explain that this is
called setting priorities.
Paraphrase the Gospel story for the children. Ask them
what Jesus says is the most important thing for them to
do. Jesus tells us that the number-one priority is to follow
him. But just as it is not always easy to do the things we
are supposed to do before doing the fun things, it is not
always easy to be a follower of Jesus. Yet when we put
Jesus first, we will be truly happy.
https://www.loyolapress.com/

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 713-741-8723
or proclaim@archgh.org or go to www.archgh.org/proclaim.
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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

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

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

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

HI-TECH
DENTAL
281.988.6155

Chợ THANH BÌNH
11810 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072
(281) 495-9709

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

TÌM NGƯỜI
Em Trần Đức Đạt và em Trần Thị Thu
Thủy, là 2 người con của
Chú Thím Kiên.
Bố em tên là Trần Đức Thơ,
anh của Chú Kiên.
Xin liên lạc Trần Mỹ Linh
(408) 693-9503, lmtran@ucdavis.edu

SHARE PHÒNG

Cần người nấu ăn và dọn dẹp
cho gia đình. Ở tại nhà.

Phòng cho thuê cho phụ nữ
Nhà khu Beechnut/Hwy 6

Looking for a person to cook
and clean for a family.
Would like the person to stay
with the family.

Liên lac: Ngọc Xuân
(682) 558-6785

Liên lạc Nhung (832) 752-1119

