CHÚA NHẬT
LÒNG THƯƠNG
XÓT CHÚA
Divne Mercy Sunday

Ngày 24 tháng 4
năm 2022

GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

THA THỨ LÀ BẢN CHẤT CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

CHRIST, THE INCARNATE WORD

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
www.giaoxungoiloi.org
Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
Thư Ký:
Maria Lê Thị Hiền
Giờ Văn Phòng:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 am – 5:00 pm
đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
Thứ Hai đến Thứ Bảy:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:00 pm
Chúa Nhật:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:30 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:00 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm
Nguyễn Luận Louis
832.274.8163
Chúa Nhật
7:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am
Trần Đình Lộc
832.794.5498
11:00 am
Phạm Bình Hải
281.299.4307
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:00 pm
Ban Giáo Lý
7:00 pm
Giải Tội:

Nguyễn Hân
832.668.4169
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* 30 phút trước các Thánh Lễ
hay theo hẹn

Trong Tông Thư “Khuôn Mặt Xót
Thương”, Đức Thánh Cha Phanxicô
nói: “Trong dụ ngôn về lòng thương xót,
Chúa Giêsu tiết lộ bản tính của Thiên
Chúa như một người Cha không bao giờ
bỏ cuộc cho đến khi Ngài đã tha thứ kẻ
sai phạm và vượt qua sự từ khước với
lòng trắc ẩn và thương xót”.
Thật vậy, tha thứ là bản chất của Thiên
Chúa. Trong thời Cựu Ước, biết bao lần
dân Chúa phản bội, chạy theo các thần
của dân ngoại, nhưng mỗi khi dân biết
sám hối quay trở về thì Ngài sẵn sàng tha
thứ. Sang thời Tân Ước, Chúa Giêsu luôn
dạy về sự tha thứ. Khi Phêrô hỏi Chúa
phải tha thứ bao nhiêu lần, có phải bảy
lần không? Chúa trả lời “Không phải là
bảy lần nhưng bảy mươi lần bảy”(Mt
18,22).
Không những Chúa Giêsu dạy sự tha thứ
mà chính Ngài đã thực hành sự tha thứ.
Ngài tha thứ cho Phêrô qua cái nhìn đầy
trìu mến yêu thương sau khi Phêrô chối
Ngài ba lần. Ngài tha thứ cho kẻ trộm
lành. Ngài tha thứ cho những người đóng
đinh Ngài “Lạy Cha xin tha cho họ vì họ
không biết việc họ làm”(Lc 23,34).
Sau khi Phục Sinh, Chúa Giêsu không hề
nhắc tới tội của Phêrô, tội bỏ trốn của các
Tông đồ. Sự nghi ngờ của ông Tôma.
Ngài tha thứ cho họ tất cả. Ngài tha thứ
cho Phaolô khi ông trên đường đi lùng
bắt các kitô hữu. Nếu Giuđa có lòng
thống hối, chắc chắn Chúa cũng sẽ tha
luôn. Ngài đã lập Bí tích Giao Hoà để tha
thứ tội lỗi cho con người mỗi khi con
người phạm tội và biết thống hối ăn năn.
Chính trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa
Giêsu đã ban cho các Tông đồ quyền tha
tội : “Các con tha tội cho ai thì tội người
ấy được tha”(Ga 20,23).
Giáo Hội qua mọi thời đại không những
thi hành sự tha thứ cho các tội nhân qua
bí tích Giao Hoà mà còn thực hành sự tha

thứ trong cuộc sống. Sách Công Vụ Tông
đồ cho biết, chính Thánh Phêrô đã sống
tinh thần tha thứ của Chúa Giêsu trên
Thánh giá khi coi hành động của những
người Do Thái và cả của các thủ lãnh của
họ như “do không hiểu biết” (Cv 27,25).
Thánh Stêphanô đã cầu nguyện xin Chúa
tha thứ cho Phaolô (x. Cv 7,60). Muôn
vàn gương tha thứ khác của Giáo hội và
các thành viên trong Giáo hội mà chúng
ta không thể kể hết ra đây. Trong thời đại
chúng ta có gương tha thứ của Đức
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:
Ngày 13 tháng 05 năm 1981, tên khủng
bố Mehmet Ali Agca, người Thổ Nhỉ Kỳ,
đã cố ý giết Đức Thánh Cha Gioan Phalô
II bằng ba phát súng lục trong một cuộc
tiếp kiến chung tại quảng trường thánh
Phêrô ở Rôma. Hai năm sau vụ ám sát,
vào ngày 23.12.1983, Ngài đã đích thân
vào phòng giam thăm tên khủng bố Ali
Agca, nói chuyện với y và nhất là tha thứ
cho y.
Trong cuộc sống chung, không thể tránh
khỏi những va chạm, có những va chạm
gây ra đổ máu, chết chóc: Giữa các thành
viên trong gia đình; giữa những người
làng xóm làng giềng với nhau; giữa bạn
bè; giữa những người trong cộng đoàn;
giữa những người không quen biết; có
những va chạm đến từ những người
không cùng quan điểm, tôn giáo với
chúng ta, họ ghen ghét vì chúng ta là
người kitô hữu…Nhưng trong mọi trường
hợp, Chúa và Giáo hội luôn mong muốn
chúng ta phải thể hiện tinh thần tha thứ.
Trong buổi tiếp kiến chung ngày 04 tháng
11 năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô
nhắn nhủ các gia đình sống tinh thần tha
thứ cho nhau, Ngài nói: “Gia đình là một
thao trường lớn để tập luyện sự trao ban
và tha thứ cho nhau, chẳng vậy không có
tình yêu nào có thể trường tồn. Trong
kinh nguyện mà chính Ngài đã dạy chúng
ta, kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng

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:

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

ta thưa với Chúa Cha: ‘Xin tha nợ chúng
con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ
chúng con’. Vào cuối kinh, Chúa bình
luận: ‘Thực vậy, nếu các con tha thứ
những lỗi lầm của người khác, thì Cha
các con trên trời cũng tha thứ cho các
con; nhưng nếu các con không tha thứ
cho tha nhân, thì Cha các con cũng chẳng
tha thứ những lỗi lầm của các con’(Mt
6,12.14-15). Ta không thể sống mà không
tha thứ, hoặc ít là không thể sống tốt đẹp,
nhất là trong gia đình. Mỗi ngày chúng ta
làm những điều lầm lỗi đối với nhau.
Chúng ta phải để ý đến những sai lầm ấy,
do sự yếu đuối và ích kỷ của chúng ta.
Nhưng điều mà chúng ta được yêu cầu là
chữa lành ngay những vết thương chúng
ta gây ra cho nhau, nối lại tức khắc
những mối dây đã bị đứt đoạn. Nếu chúng
ta chờ đợi quá lâu, thì tất cả trở nên khó
khăn hơn. Và có một bí quyết đơn giản để
chữa lành những vết thương và giải tỏa
những lời cáo buộc, đó là đừng bao giờ
kết thúc một ngày mà không xin lỗi, không
làm hòa giữa vợ chồng với nhau, giữa
cha mẹ và con cái, giữa anh chị em, giữa
mẹ chồng và nàng dâu! Nếu chúng ta học
cách xin lỗi và tha thứ ngay cho nhau, thì
chúng ta chữa lành những vết thương và
hôn nhân được củng cố, gia đình trở
thành căn nhà vững chắc hơn, chống lại
được những chấn động do những thói xấu
lớn nhỏ của chúng ta gây ra”.

Đối với những người khác, Đức Thánh
Cha Phanxicô nói : “Nếu chúng ta học
cách sống như thế trong gia đình, thì
chúng ta cũng làm như vậy ở bên ngoài,
bất kỳ nơi nào chúng ta sống. Nghi ngờ về
điều này là điều dễ dàng. Nhiều người, kể
cả các tín hữu Kitô nghĩ rằng đó là một
điều thái quá. Họ nói: nói thì dễ, thì đẹp,
nhưng không thể thực hành được. Nhưng
cám ơn Chúa, không phải như vậy. Thực
thế, chính khi lãnh nhận ơn tha thứ từ
Chúa, mà chúng ta có khả năng tha thứ
cho người khác. Vì thế, Chúa Giêsu đã
yêu cầu lập lại những lời này mỗi khi
chúng ta đọc kinh Lạy Cha, nghĩa là mỗi
ngày. Và điều không thể thiếu được, đó là
một xã hội nhiều khi tàn ác, có những nơi,
như gia đình, trong đó chúng ta phải học
tha thứ cho nhau”.
Chúa nhật kính lòng thương xót Chúa
hôm nay, mỗi người chúng ta hãy cảm
nghiệm lòng thương xót tha thứ của Chúa.
Qua Bí tích Giao hoà, biết bao lần Chúa
đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Từ đó,
chúng ta đừng hẹp hòi khi cần phải tha
thứ cho anh chị em mình. Bởi vì: Nếu
chúng ta không tha thứ lỗi lầm cho người
khác, thì Cha chúng ta trên trời cũng sẽ
không tha thứ tội lỗi cho chúng ta” (x. Mt
6,15). Amen.
Lm. Anthony Trung Thành

ARCHDIOCESAN YOUTH CONFERENCE 2022
Hilton Americas Hotel
July 29-31, 2022
"Everlasting Mercy"
The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers participants - both youth and
adults - from all over the local Church. AYC is the largest evangelizing event for older
adolescents that the Office of Adolescent Catechesis and Evangelization hosts
annually.
Participants will experience the diversity of the Archdiocese of Galveston-Houston!
They will have the opportunity to share and deepen their relationship with Jesus
Christ through daily Mass, Exposition of the Blessed Sacrament, Confession, dynamic
talks, and other prayer experiences.

Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498

Incoming High School Freshman to graduating High School Seniors are invited to the
conference.

Cursillo

Must be a parishioner of Christ, the Incarnate Word or current CCE Student.
Registration link: https://archgh.cventevents.com/AYC2022
Voucher code for Christ the Incarnate Word is 7230CTIW2022
Cost per person $250.00 (includes conference fee, hotel and meals)
Last day to register and make payment: June 1, 2022

Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
CUNG NGHINH ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Chúa Nhật, ngày 24 tháng 4 lúc 6 giờ chiều, Cung Nghinh Ảnh Lòng Thương
Xót Chúa. Sau đó, Thánh Lễ 7 giờ tối Chúa Nhật như thường lệ.
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.
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
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

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

$93,000

Đóng Góp (tính đến 17/4/2022)

$62,063

% Đóng Góp

66.7%

Còn Thiếu

$30,937

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
Thứ Năm Tuần Thánh được $8,255 Mỹ kim. Thứ Sáu Tuần Thánh cho Đất
Thánh được $6,548 Mỹ kim. Đại Lễ Chúa Phục Sinh được $46,093 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.

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
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 2 PS
Th. Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng
Mc 16,15-20

Mời Bạn: ĐTC Phanxicô trong tông huấn “Đức Kitô Đang
Sống” đã viết: “Khi các con đi xưng thú tội lỗi của mình, hãy
vững tin vào lòng thương xót của Chúa, vốn có sức giải thoát
các con khỏi ách tội lỗi. Hãy chiêm ngắm máu Người chảy ra
với tình yêu lớn lao như thế, và hãy cho phép mình được tẩy
sạch bởi máu ấy. Bằng cách này, các con có thể được tái sinh
không ngừng và luôn luôn mới mẻ” (số 123). Bạn đã sẵn sàng
và khao khát để mình được Chúa Giê-su làm mới và cứu chữa
chưa?

CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG
Còn các Tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng
hoạt động với các ông. (Mc 16,20a)
Suy niệm: Các cuộc gặp gỡ với Chúa Ki-tô phục sinh đã tạo
nên sự hoán cải toàn diện, kỳ diệu nơi các tông đồ. Từ những
con người nhát đảm, hoảng loạn trốn chạy khi Thầy chịu khổ
nạn, họ trở thành những người mạnh dạn loan báo Tin Mừng,
cho dù bị bắt bớ, đánh đập, và kể cả mất mạng sống. Điều gì
đã biến đổi các ông như thế? Hẳn là không phải do các ông đã
được Đấng Phục sinh ban quyền năng đặc biệt như trừ quỷ,
chữa lành bệnh nhân hay có uống thuốc độc mà cũng chẳng
sao! Những quyền năng ấy và sự biến đổi nơi các ông có được
là nhờ chính Đấng Phục sinh vẫn luôn đồng hành, cùng hoạt
động với các ông trên mọi nẻo đường loan báo Tin Mừng của
họ. Có Chúa cùng hoạt động, các ông không sợ hãi trước
những hiểm nguy bắt bớ, không nao núng trước những khó
khăn thách đố của vùng đất lạ, nhưng vững tâm thi hành sứ
mạng mà Chúa đã trao phó cho các ông.

Chia sẻ kinh nghiệm của bạn về một lần gặp gỡ Chúa và được
ơn thay đổi.
Sống Lời Chúa: Đọc kinh Cám Ơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết khiêm tốn
nhận ra mình yếu đuối và cần được Chúa cứu chữa. Amen.
THỨ TƯ TUẦN 2 PS
Ga 3,16-21
HỆ LỤY CỦA TIN VÀ KHÔNG TIN
“Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; những kẻ
không tin, thì bị lên án rồi.” (Ga 3,18)

Mời Bạn: Khi làm việc tông đồ, lắm khi bạn có cảm tưởng
mình đang độc hành, ít được quan tâm, đỡ nâng từ người này
người nọ. Rồi vì thế nhiệt huyết, sự mạnh bạo ngày càng vơi
cạn. Bạn hãy yên tâm, Chúa không bao giờ để bạn một mình,
nhưng luôn đồng hành, cùng hoạt động với chúng ta trong mọi
sự để các việc của ta trổ sinh hoa trái.

Suy niệm: Càng lớn tuổi khi ngẫm nghĩ lại thời đã qua, ta cảm
thấy hối hận vì bao lần bỏ ngoài tai lời cha mẹ dạy bảo, tiếng
người thân quen nhắc nhở. Chính sự ân hận, không còn thời
gian để bù đắp, sẽ làm ta cảm thấy có lỗi như bị một ai đó lên
án. “Những kẻ không tin thì bị lên án rồi” cũng được hiểu
tương tự như vậy. Chúa không lên án, lương tri ta lên án chính
mình. Để khỏi bị lên án, ngay giờ phút này hãy tin vào Con
của Người, Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa xuống thế làm
người, đã sống, chết và sống lại vì sự sống còn của ta. Niềm
tin căn bản này là nền tảng cho việc ta được cứu rỗi hay sẽ bị
lên án. Chúa không chết, sống lại để “lòe” thiên hạ, Chúa làm
thế là cho tôi, cho bạn, cho chúng ta được sống muôn đời, đạt
được hạnh phúc vĩnh cửu.

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng khi thức dậy, bạn hãy dâng ngày
mới và mọi việc sẽ làm cho Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì luôn hiệp
hành, cùng hoạt động với chúng con trên mọi nẻo đường. Xin
giúp chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện đỡ nâng của
Chúa, để mạnh dạn sống đức tin, loan báo Tin Mừng.
THỨ BA TUẦN 2 PS
Ga 3,7b-15

Mời Bạn: Nhìn thấy nhiều người chống báng Chúa, khước từ
lời giáo huấn của Ngài, lắm lúc ta cũng bị ảnh hưởng, đâm ra
nản lòng, mất niềm trông cậy. Đây là thử thách ta cần phải
vượt qua, vì sự vô ơn và vô đạo là anh em sinh đôi. Cả hai cấu
kết làm chao đảo lòng tin của người tín hữu. Bạn làm gì để
không mù tối, chẳng nhìn thấy bao ơn lành Chúa vẫn ưu ái
dành cho mình, gia đình mình?

ĐỂ MÌNH ĐƯỢC CỨU
“…Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,15)
Suy niệm: Bên trong một ngôi nhà thờ ở Tây Ban Nha, có một
tượng thánh giá cổ: một tay Chúa Giê-su bị đóng đinh, còn
cánh tay phải hạ thấp xuống dưới và đưa ra như muốn mời gọi
một ai đó. Người ta kể, có một người đến xưng tội với vị linh
mục ở đây, nhưng anh ta cứ tái phạm và đến xưng nhiều lần.
Vị linh mục nghiêm khắc và ra vẻ cáu gắt, nói rằng nếu còn tái
phạm sẽ không giải tội cho anh nữa. Lần đó anh lại đến nhưng
vị linh mục nhất quyết không giải tội cho anh. Ngay lúc đó,
cánh tay Chúa bỗng hạ xuống và ôm lấy anh. Và một giọng
nói thì thầm với vị linh mục: “Chính Ta là người đã đổ máu ra
cho người này, chứ không phải con”. Đức Giê-su “muốn” cứu
độ chúng ta, vì thế Ngài đã hiến thân chịu chết; phần chúng ta,
để được Người cứu, chúng ta cần phải “muốn”, hay nói cách
khác, phải “tin vào Người để được sống muôn đời.”
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Xác tín rằng nhờ năng đọc và suy gẫm lời
Chúa, ta sẽ hiểu biết sâu đậm hơn hoa trái tốt đẹp của niềm tin
vào Chúa Ki-tô trong đời thường của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhờ tin vào Chúa, con nhận ra bao
điều kỳ diệu trong đời sống mình. Xin tài bồi cho niềm tin còn
non yếu và thất thường của con. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 2 PS
Ga 3,31-36

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn là cộng tác viên của Chúa Giê-su
phân phối lương thực Lời Chúa và Thánh Thể đến cho tha
nhân. Mỗi ngày bạn có chia sẻ Lời Chúa được cho ai không?
Người bệnh trong gia đình hay trong họ đạo được bạn chuẩn bị
đón linh mục trao ban Thánh Thể thế nào?

NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI
“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà
ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất.” (Ga 3,31)

Chia sẻ: Nhóm của bạn có chương trình gì cho việc săn sóc
bệnh nhân?

Suy niệm: Cuộc gặp gỡ với Thầy Giê-su đêm hôm ấy trở
thành một ký ức rất đẹp với ông Ni-cô-đê-mô. Lúc đó ông
không hiểu thấu hết lời Thầy Giê-su nói, bởi ông thuộc về
đất, còn Thầy là Đấng từ trên cao mà đến. Thế nhưng, sau khi
ông tiếp xúc với Thầy, Đấng là Em-ma-nu-en, Thiên-Chúa-ởcùng-chúng-ta, ông ngộ ra những chuyện trên trời. Bởi vì,
Thầy đã hạ mình xuống để nâng mọi người sa ngã lên, hiệp
hành trên một con đường, cùng hòa mình với con người, cho
họ được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Ngài đến để
cứu ta, đưa ta tháp nhập vào dòng chảy ơn cứu độ. Ký ức ấy
vẫn mãi đồng hành với Ni-cô-đê-mô, giúp ông đi trọn con
đường Khổ nạn – Phục sinh của Thầy.

Sống Lời Chúa: Thăm viếng chăm sóc bệnh nhân, hoặc giúp
một người lơ là chuẩn bị tâm hồn rước lễ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa có thể làm phép lạ cho
bánh đến tận tay người đói khát, nhưng Chúa lại dành phần
việc phân phát ấy cho con. Cảm tạ ơn Chúa đã cho con làm
cộng sự viên của Nước Trời.
THỨ BẢY TUẦN 2 PS
Th. Piô V, giáo hoàng
Ga 6,16-21

Mời bạn: Một vài lần gặp gỡ riêng tư với Chúa Giê-su ghi
đậm ấn tượng nơi bạn, bạn không thể nào quên cái “giờ hôm
ấy, ngày hôm ấy, khoảng khắc ấy.” Nó trở thành ký ức đẹp rất
riêng, không bao giờ có thể xóa nhòa. Đó là ân ban vô điều
kiện bạn nhận lãnh. Bạn có ký ức đẹp nào với Đức Giê-su như
ngày lễ Thánh tẩy, Hôn phối, Chịu chức, Khấn dòng,… Kinh
nghiệm về ký ức đó được bạn sống, sẻ chia thế nào trong đời
mình?

CÙNG CHÚA KHI TA HIỆP HÀNH
“Thầy đây mà, đừng sợ !” (Ga 6,19)
Suy niệm: “Điều duy nhất chúng ta phải sợ là chính nỗi
sợ” (F. Roosevelt). Con thuyền bé xíu xoay vòng, nhấp nhô
giữa ba đào, biển động, gió mạnh. Đang lúc hồn xiêu phách lạc
như vậy, Thầy của các ông lại đi trên mặt biển mà lù lù đến,
càng khiến các ông khiếp sợ hơn. Thế nhưng, chỉ cần một lời
trấn an của Thầy: Thầy đây mà, đừng sợ, các ông lại tìm thấy
an bình, thuyền cập bến bờ bình an. Cũng vậy, lắm lúc khi
phải đối diện với những tai ương hoạn nạn, khó khăn thử thách
của cuộc đời, ta hoảng hốt, sợ hãi, vì nghĩ rằng không có Chúa,
Ngài như vắng mặt, không hiện diện bên cạnh mình. Đừng
quên những lúc ấy, Ngài đã đến bên cạnh ta, nâng đỡ hộ phù
cho ta, nhưng ta không nhận ra Ngài, tưởng là ảo ảnh, hay
bóng hình của người nào đó.

Sống Lời Chúa: Nhớ lại một vài ký ức đẹp với Chúa Giê-su,
với người bạn thương mến để tạ ơn, cũng như để sống tinh
thần hiệp hành mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã đến làm bạn với chúng con,
bày tỏ cho chúng con nhận biết Tình yêu của Chúa Cha đối
với nhân loại và với mỗi người chúng con. Xin cho con hiệp
hành trong đức tin và lòng mến để Nước Chúa được nhiều
người biết đến. Amen.

Mời Bạn: “Hãy làm điều bạn sợ, và cái chết của nỗi sợ là
điều chắc chắn” (R. Emerson). Bạn sợ mệt sợ nhọc, sợ phải
dấn thân, sợ phải hy sinh quên mình vì sống đức tin, khi tích
cực tham gia sứ vụ loan báo Tin Mừng. Hãy thực hành những
gì trong danh mục bạn sợ, và bạn sẽ thấy kết quả thật bất ngờ.
Nỗi sợ dần dần sẽ biến mất, thay vào đó là niềm vui, năng lực
sung mãn của người tông đồ giáo dân giữa đời.

THỨ SÁU TUẦN 2 PS
Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT
Ga 6,1-15
CỘNG SỰ VIÊN CỦA CHÚA
Đức Giê-su nói : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.”
…Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng
năm ngàn. Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi
phân phát cho những người ngồi đó. (Ga 6,10-12)

Sống Lời Chúa: Ngồi ngẫm nghĩ xem đâu là nỗi sợ lớn nhất
khiến bạn luôn tìm sự an toàn bản thân trên con đường hiệp
hành của Hội thánh, rồi can đảm làm điều mình sợ để lướt
thắng nỗi sợ, cũng như để làm việc tông đồ mỗi ngày.

Suy niệm: Vài giờ sau khi cơn sóng thần xảy ra, nhiều người
dự đoán sẽ thiếu vật phẩm, thuốc men cứu trợ các nạn nhân kịp
thời. Không ngờ, vật phẩm thì sẵn sàng nhưng lại thiếu những
thiện nguyện viên đến tận nơi, trao tận tay cho những người
thiếu đói. Chúa Giê-su rất cần những tình nguyện viên cộng
tác với Ngài phân phát lương thực thần linh. Càng chứng kiến
cơn đói của đám đông bao nhiêu, Ngài càng cần nhiều người
cùng Ngài phục vụ bấy nhiêu. Không hề thấy một cuộc phỏng
vấn kiểm tra tay nghề nào được Chúa Giê-su thực hiện để
tuyển chọn cộng sự viên. Công việc đơn giản đến mức ai cũng
có thể làm được, cứ làm theo lời Ngài với hết sáng kiến của
mình, miễn sao lương thực từ bàn tay Ngài đến được với đám
đông.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, nỗi sợ lấy đi tất cả khả năng
trí óc và năng lượng thể lý của con. Xin giúp con luôn tin
tưởng, cậy trông vào sự hiện diện quyền thế của Chúa bên
con. Amen.
https://thanhlinh.net/
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SECOND SUNDAY OF EASTER, CYCLE C (DIVINE MERCY SUNDAY)
First Reading: Acts of the Apostles 5:12-16
Peter and the apostles perform many signs and wonders.
Responsorial Psalm: Psalm 118:2-4,13-15,22-24
A song of praise to the Lord.
Second Reading: Revelation 1:9-11a,12-13,17-19
John describes the instruction he received to write down
his vision.
Gospel Reading: John 20:19-31
Thomas believes because he sees Jesus.
Background on the Gospel Reading
Today's reading, from the Gospel of John, is proclaimed
on the second Sunday of Easter in each of the three
Sunday Lectionary cycles. This should alert us to the
significance of the encounters with the resurrected Jesus
described in this reading. This Gospel combines two
scenes: Jesus' appearance to his disciples after his
Resurrection and Jesus' dialogue with Thomas, the
disciple who doubted.
Part of the mystery of Jesus? Resurrection is that he
appeared to his disciples not as a spirit but in bodily
form. We do not know exactly what this form was like.
Earlier in John?s Gospel, when Mary of Magdala first
encountered the risen Jesus, she did not recognize the
figure standing before her until Jesus spoke her. In Luke?
s Gospel, the disciples walking on the road to Emmaus
did not recognize Jesus until he broke bread with them.
We know from readings such as today's that in his
resurrected body, Jesus was no longer bound by space; he
appeared to the disciples in spite of the locked door. And
yet, on this resurrected body, the disciples could still
observe the marks of his Crucifixion.
In today's Gospel, Jesus greets his disciples with the gift
of peace and the gift of the Holy Spirit. Jesus also
commissions his disciples to continue the work that he
has begun. As Jesus was sent by God, so too does Jesus
send his disciples. This continuity with Jesus' own
mission is an essential element of the Church. Jesus
grants the means to accomplish this mission when he
gives his disciples the gift of the Holy Spirit. The Holy
Spirit binds us together as a community of faith and
strengthens us to bear witness to Jesus' Resurrection.
Jesus' words to his disciples also highlight the integral
connection between the forgiveness of sins and the gift of
the Holy Spirit. Forgiveness and reconciliation are gifts
to us from Jesus. With the grace of the Holy Spirit, we
can share these with others. This is another essential
aspect of what it means to be Christ's Church. The
Church continues Jesus? ministry of forgiveness and
reconciliation.

Thomas, the disciple who doubts, represents the reality of
the Church that comes after this first community of
disciples. All but the first disciples of Jesus must believe
without seeing. Like Thomas, we may doubt the news
that Jesus, who was crucified and buried, appeared to his
disciples. It is part of our human nature to seek hard
evidence that the Jesus who appeared to the disciples
after his death is, indeed, the same Jesus who was
crucified. Thomas is given the opportunity to be our
representative who obtains this evidence. He gives
witness to us that the Jesus who was raised is the same
Jesus who had died. Through the gift of the Holy Spirit,
we are among those who are blessed for we have not seen
and yet have believed.

Family Connection
Our family life would no doubt be enhanced if we were
able to transform Jesus? greeting into a central feature in
our family?s interactions. After his Resurrection, “Peace
be with you” is the first thing that Jesus says to his
disciples. This could be our daily family prayer for one
another. In today?s Gospel, we also hear that Jesus next
breathed on his disciples and gave them the gift of the
Holy Spirit. In Baptism, each of us has received the gift
of the Holy Spirit as well as the forgiveness of sins.
Peace is a fruit of the Holy Spirit. Our Baptism, then,
invites us to share in the peace that Christ gave to his
disciples and commissions us to share that peace of
Christ by generously forgiving others as Jesus taught.
As you gather as a family, think about gifts that you
might receive together such as a coloring book and
crayons, a book and bookmark, or an electronic item and
batteries. Observe that Jesus also paired two gifts
together in today?s Gospel. Read aloud this Sunday?s
Gospel, John 20:19-31. Discuss the two gifts Jesus gave
to his disciples: peace and the Holy Spirit. Ask: What
were the disciples to do with these gifts? (They were sent
as Jesus was sent by the Father to forgive sins.) Recall
that we have each received Jesus? gift of the Holy Spirit
at our Baptism and that peace is a fruit of the Holy Spirit.
Observe that since we also have received these gifts from
Christ, we are also sent to be people who forgive others
as Jesus taught. Determine an action that your family can
do to share peace and forgiveness with one another. Pray
together the Prayer to the Holy Spirit or the Peace Prayer
of St. Francis.
https://www.loyolapress.com/
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MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

Cần người nấu ăn
Cần thuê người nấu ăn trong
gia đình và dọn dẹp ít việc nhà.
Cần ở lại nhà có phòng riêng.
Nhà ở khu Southwest gần chợ
Mỹ Hoa. Lương $2,500/tháng.
Xin liên lạc (281) 935-0561
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Chợ THANH BÌNH
11810 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072
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Mở Cửa
Hàng Ngày
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TUỔI HẠC
Trung Tâm Cao Niên
10880 Bissonnet, Suite 140D
Houston, TX 77099
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