CHÚA NHẬT IV
PHỤC SINH
NĂM C
4th Sunday of Easter

Ngày 12 tháng 5
năm 2019
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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:
Phêrô Nguyễn Đức Cường
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
Gioan Baotixita Hoàng Anh Dũng
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

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
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm
Lê Văn Minh
832.858.1597
Chúa Nhật
7:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am
Bùi Ngoan
281.745.6286
11:00 am Phạm Bình Hải
281.299.4307
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:30 pm
Theo CT Trường Mẫu Tâm
7:00 pm
Giải Tội:

Trần Văn Quang
832.566.3664
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn

MỤC TỬ
Thế giới ngày nay không ngừng biến đổi,
làm cho chúng ta, những người già,
dường như choáng váng, không theo nổi.
Chúng ta thương tiếc cho một dĩ vãng
vàng son, ở đó trật tự và tương lai được
bảo đảm.
Thế nhưng, thương tiếc mà làm chi, vì cái
dĩ vãng đâu còn nữa. Không có gì là bền
vững vì cuộc sống không ngừng đổi thay.
Cái hôm nay tồn tại, thì ngay mãi sẽ bị
thay thế, từ những kiểu thời trang cho đến
những hiệp ước, từ những loại xe cộ cho
đến những thữ vữ khí, từ những lập
trường cho đến những phương thuốc trị
liệu… Thế giới như quay cuồng, đầy
những phân rẽ và bất đồng trong dư luận,
trong đảng phái, cũng như trong chính
tâm hồn mình.
Con người như chao đảo, ngả bên này,
nghiêng bên kia. Nghe truyền thanh, xem
truyền hình, đọc báo chí, chúng ta cảm
thấy như người đang nói với chúng ta là
có lý. Nhưng cái có lý ấy chẳng kéo dài
được bao lâu, bởi vì khi kẻ đối lập với
ông ta lên tiếng, chúng ta lại cảm thấy
phần có lý ấy lại chuyển sang phe đối lập.
Vì thế, chúng ta khó có thể tìm thấy chân
lý, khó có thể nhận ra sự thật.
Giữa những cái trái ngược nhau như vậy,
lời Chúa hôm nay vang lên, như muốn
xác định cho chúng ta một lập trường dứt
khoát và chắc chắn: Ta là mục tử nhân
lành. Lời xác quyết này thắp lên trong
chúng ta một tia sáng hy vọng, đồng thời
tỏ cho chúng ta thấy một góc cạnh mới về
Thiên Chúa.
Ta biết các chiên Ta. Phải, Ngài biết
chúng ta không như viên kỹ sư biết một
chiếc máy. Ngài biết chúng ta không như
thầy cô giáo biết những người học trò.
Trái lại, Ngài biết chúng ta như một
người bạn biết một người bạn, và sẵn
sàng hy sinh cho nhau: Ta hiến mạng
sống mình đàn chiên.
Hình ảnh người mục tử nhân lành phải là
hình ảnh của một người chủ chăn luôn
canh giữ chuồng chiên, để đoàn chiên
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được an toàn. Người mục tử ấy luôn sống
giữa bày chiên và luôn chăm sóc đến các
con chiên, sẵn sàng chiến đấu chống lại
sói dữ, không quản ngại vất vả, để lên
đường tìm kiếm những con chiên lạc.
Trái tim của con người thời nay dường
như đã trở nên chai đá và băng giá. Họ ít
lưu tâm đến những người chung quanh.
Trong vũ trụ bao la này, con người chỉ là
một số không. Chẳng ai hỏi han đến
chúng ta và khi chúng ta lên tiêng nói, thì
cũng chẳng ai buồn nghe. Chỉ mình Đức
Ki tô, vị mục tử nhân lành, luôn tồn tại
giữa những đổi thay. Ngài biết chúng ta
và hằng chăm sóc cho chúng ta.
Vào những thế kỷ đầu, Giáo Hội đã trải
qua những năm tháng dài bị bắt bớ và
cấm cách. Các tín hữu luôn bị đe doạ và
gặp phải muôn vàn khó khăn, thế nhưng
dưới những hang toại đạo, hình ảnh được
vẽ nhiều nhất trên những bức tường, đó là
hình ảnh người mục tử nhân lành. Chính
hình ảnh này đã đem lại cho họ niềm ai ủi
và khích lệ.

Con người thời nay đặt niềm tin tưởng
của mình vào những bài diễn văn của các
chính khách, nhưng rồi đến một lúc nào
đó, họ nhận ra những trò bịp bợm trong
lãnh vực chính trị và những mánh khoé
trong phạm vi tuyên truyền, để mà bóp
méo sự thật. Bấy giờ, họ cay đắng cảm
thấy mình bị lừa gạt.
Còn chúng ta thì khác. Chúng ta đã đặt
trót niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu. Ngài
là Đấng trung thành, không phải chỉ nói
suông, không phải chỉ hứa cuội, mà Ngài
còn thực hiện, còn hành động. Vì thế, trải
qua hơn hai ngàn năm, hình ảnh người
mục tử nhân lành vẫn còn là một hình ảnh
sống động và thời sự, bời vì Ngài đã
mang lấy tội lỗi của chúng ta và đã chết
thay cho chúng ta trên thập giá.
Hãy tin tưởng và yêu mến Chúa Giêsu, vị
mục tử nhân lành, để rồi bản thân và cuộc
đời chúng ta sẽ được bình an dưới sự dẫn
dắt và chăm sóc của Ngài.
http://gpvo.org
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

Ngày Hiền Mẫu,
Giáo Xứ xin chúc các Bà Mẹ
một ngày vui tươi tràn đầy
hồng ân của
Thiên Chúa và Mẹ Maria.

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

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:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên

Bùi Ngoan
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước
Vũ Hữu Thự
Trường Đạt

281.745.6286
281.435.4690
832.877.2074
832.247.5969
281.389.0958

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

ĐỀN TẠ VÀ DÂNG BÔNG KÍNH ĐỨC MẸ
Trong tháng Năm, 7 giờ 30 tối thứ Hai và Ba, đền tạ và dâng bông kính Đức Mẹ. Các
ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 7 giờ 30 tối thánh lễ và nghi thức dâng bông kính Đức Mẹ.
CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Ngày 7 tháng 5 đến 13 tháng 9: Các Thánh Lễ và việc phượng tự cử hành bên Hội
Trường.
ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GÂY QUỸ
Chúa Nhật, ngày 12 tháng 5, Đoàn Thiếu Nhi bán vé rửa xe sau các Thánh Lễ để gây
quỹ cho sinh hoạt của đoàn.
DSF 2019 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
là $85,000. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp cho Giáo
Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ khả năng.
ĐIỆN THOẠI RENG TRONG NHÀ THỜ
Ở trong Nhà Thờ, xin quý ông bà và anh chị em tắt điện thoại hoặc không để điện thoại
reng (off or silent).
NHÀ HÀNG VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BẢO TRỢ GIÁO XỨ
Khách hàng đến các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại mang RECEIPT về cho Giáo Xứ,
các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần 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 quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
 Phở Duy - 10%
• 68 Crawfish & Seafood Express - 15%
Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
• Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,222 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng
đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

ARCHDIOCESAN YOUTH CONFERENCE

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

JULY 26-28, 2019

"SURRENDER TO GOD"

"MAY IT BE DONE TO ME, ACCORDING TO YOUR WORD" LUKE 1:38
The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers over 2,500 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 GalvestonHouston!
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.
Incoming high school freshman through graduating high school students are encourage
to attend.

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Register: https://archgh.cvent.com/AYC2019
Parish Code: 7230CTIW2019
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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: 6pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily
Augustinô: 7pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH
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

Kính thưa quý ông bà, anh chị em,
Đức Hồng Y DiNardo, Tổng Giám Mục tổng giáo phận chúng ta đã phát động
cuộc gây quỹ với chủ đề - Thắp Sáng: Đức Tin, Sứ Vụ của Chúng Ta. Mục
đích cuộc gây quỹ này là để phát triển, nâng đỡ ơn gọi, sửa sang đại chủng
viện Thánh Maria đã xuống cấp trầm trọng sau hơn 100 năm sử dụng, cùng
phát triển nền giáo dục Công Giáo, và các chương trình truyền bá đức tin.
Tổng số tiền hoạch định được gây quỹ cho Chương Trình Thắp Sáng là $150
triệu Mỹ kim. Trách nhiệm gây quỹ được chia cho 146 giáo xứ trong tổng
giáo phận. Giáo Xứ Ngôi Lời được trao trách nhiệm đóng góp $848,000 Mỹ
kim trong vòng 4 năm.
Để bắt đầu cho việc gây quỹ năm thứ nhất, giáo xứ đang bán vé số với giá ủng
hộ là $20 Mỹ kim. Các lô trúng sẽ được xổ vào lúc 9 giờ tối Chúa Nhật, ngày
6 tháng 10, năm 2019 trong dịp 2 ngày gặp mặt thường niên của giáo xứ. Lô
độc đắc là chiếc xe Lexus NX300 năm 2019 đang đậu trước cửa nhà thờ và
nhiều lô trúng giá trị khác.
Kính xin quý ông bà anh chị em và các chủ nhân cơ sở thương mại vui lòng
ủng hộ việc gây quỹ quan trọng này của tổng giáo phận. Quý ân nhân mua
ủng hộ $1000 Mỹ kim trở lên giáo xứ sẽ treo biển ngữ quảng cáo cơ sở
thương mại của quý vị trong khuôn viên giáo xứ.
Vé số được bán ở cuối nhà thờ sau các thánh lễ.
Chân thành cám ơn sự rộng lượng ủng hộ của mọi người.
Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh
______________________________________________

Lô Độc Đắc:
2019 Lexus NX300

Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463

Lô Hạng Nhất:
TV 65 inches

Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng

Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone XR

Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

5 Lô An Ủi:
Mỗi Lô $100.00

Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần IV/Phục Sinh/C
Chúa Nhật ngày 12/5 – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành
* Cv 13 , 14.43 – 52 * Kh 7 , 9. 14 – 17 * Gio 10 , 27 – 30
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: Chúa Chiên Lành
 Cv 13, 14.43 – 52: Đoạn sách Cv hôm nay cho thấy bầu
nhiệt huyết của các Tông Đồ khi thi hành lệnh lên đường
Chúa ban trước khi Người về cùng Chúa Cha…Lăn lộn từ
địa phương này đến địa phương khác, nắm bắt tất cả các
cơ hội để có thể rao giảng về Chúa…và nhờ vậy – Giáo
Hội ngày càng phát triển dù luôn luôn bị chống đối do
ghen tức, đố kỵ…Ngày xưa cũng như ngày nay, ma quỷ
không ngừng quấy phá, nhưng sự bền tâm và can trường
sẽ giúp những người rao giảng và làm chứng có thể vượt
qua…
 Gio 10, 27 – 30: Đoạn Tin Mừng thánh sử Gioan hôm nay,
Đức Giê-su – Đấng Sống Lại – cho biết Người là vị Chủ
Chăn đã tự nguyện vâng lời Chúa Cha để hiến mình vì đàn
chiên, và mục đích là để các chiên của Người được sống
đời đòi…Đấy cũng là những gì Người muốn Giáo Hội của
Người nối tiếp trong hôm nay, giữa cuộc trần này và với
sự hổ trợ của Người – Đấng ngự bên Chúa Cha…Nghĩa là
những con người rao giảng không làm việc một mình mà
có Chúa cùng đồng hành…Thành công hay không không
phải là chuyện của ngày một ngày hai, nhưng là của cả
một đời người – thậm chí có khi còn dài hơn cả một đời
người…
 Kh 7, 9.14 -17: Khải Huyền – qua xuất thần – cho thấy
“đoàn người đông đảo, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành
lá thiên tuế” ở trước Con Chiên – Vị Mục Tử Nhân Lành
Thiên Chúa ban cho chúng ta…Trong đòan người đông
đảo ấy có mặt của tất cả những ai trung thành với sứ vụ
Thiên Chúa trao – sứ vụ đa dạng nhưng mục đích là duy
nhất: Làm cho mọi người nhận ra và tin…
Giáo huấn Lời Chúa
 Tri ân Thiên Chúa về vị Mục Tử Nhân Lành Thiên Chúa
ban cho nhân loại và tận tâm tận lực sống đức tin để làm
chứng về Người dựa trên những gì Người dạy và dẫn
đường…
Danh ngôn
Hãy giữ trái tim không bao giờ chai cứng, và tâm tình không
bao giờ kiệt sức, và bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương.
Charles Dickens
Một người chỉ thực sự có đạo đức khi anh ta phục tùng sự thôi
thúc muốn giúp tất cả mọi sinh mệnh anh ta có thể giúp được
và lùi lại không làm tổn thương bất cứ sinh linh nào.
Albert Shweitzer
Phần đẹp nhất trong đời một ngưới tốt là những hành động tử
tế và yêu thương nhỏ bé, vô danh, không được nhớ đến.
William Wordsworth (1770 – 1850) – nhà thơ lãng
mạn người Anh…
Thứ hai ngày 13/5 – * Cv 11 , 1 – 18 * Gio 10 , 1 – 10
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: Thiên Chúa cũng ban cho dân
ngoại – những chiên khác không thuộc ràn này – ơn sám hối
để được sự sống.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

 Cv 11, 1- 8: Qua sự trình bày của Phê-rô – những mặc

khải về sứ vụ Thiên Chúa trao cho ông qua xuất thần cũng
như những trải nghiệm với anh chị em dân ngoại – mọi
người đều tạ ơn Thiên Chúa về lòng bao dung của Người
với mọi dân, mọi nước trên mặt địa cầu này…
 Gio 10, 1 – 10: Chúa Giê-su tiếp tục khai triển vai trò Mục
Tử Nhân Lành của mình: hiến mạng vì đàn chiên và sẵn
sàng đưa về đàn những con chiên còn ở bên ngoài…Giáo
Hội và mỗi người tin đều tìm mọi cách để thể hiện ước
vọng và sứ vụ này của Vị Mục Tử Nhân Lành…
Giáo huấn Lời Chúa
 Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi
chớ gọi là ô uế ! Trong xuất thần, ông Phê-rô được trao sứ
vụ với hình ảnh rất diễn tả đó…Đấy cũng là nối dài điều
mà Vị Mục Tử Nhân Lành canh cánh bên lòng : Tôi còn
những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa
chúng về…
Danh ngôn
Dù bạn có thể là thiểu số, chân lý vẫn là chân lý.
Mahatma Gandhi
Yêu thương là hiện thực duy nhất và nó không chỉ là một tình
cảm. Nó là chân lý tối thượng nằm tại tâm Tạo Hóa.
Rabindranath Tagore
Có hai loại đau khổ : - loại đau khổ bạn trốn chạy, và theo bạn
tới mọi nơi; - loại đau khổ bạn trực diện, và được giải thoát.
Ajahn Chah
Thứ ba ngày 14/5 – Lễ thánh Matthia, Tông Đồ
* Cv 1 , 15 – 17.20 – 26 * Gio 15 , 9 – 17
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Không phải anh em đã chọn
Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để
anh em ra đi, sinh hoa trái, và hoa trái của anh em tồn
tại…” (Gio 15, 16a)
 Cv 1, 15 – 17: Đoạn sách Cv tường thuật lại việc các Tông
Đồ - sau khi nghe trình bày của Tông Đồ Phê-rô – đã cầu
nguyện và tổ chức cuộc bỏ phiếu giữa hai người : ông Giô
-xếp, biệt danh là Ba-sa-ba và ông Matthia để chọn một
thay vào chỗ của Giuda Is-ca-ri-ốt…Ông Matthia trúng
thăm và được kể vào Nhóm Mười Hai Tông Đồ của
Chúa…Ông miệt mài với sứ vụ Tồng Đồ của mình, và –
cũng như những Tông Đồ khác – ông đã đi rao giảng ở Êthi-ô-pi-a và chịu tử đạo…
 Gio 15, 9 – 17: Nhân dịp mừng lễ thánh Tông Đồ Matthia,
Phụng Vụ cho chúng ta nghe lại tâm tình của Chúa dành
cho những người được chọn và những gì Người muốn
những người được chọn sống với nhau…Tuy nhiên trên tất
cả và nền tảng của mọi chọn lựa ; đấy là chính Người
chọn chúng ta, cắt cử chúng ta đi để chúng ta sinh hoa kết
quả…
Giáo huấn Lời Chúa
 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã
chọn anh em, và cắt cử anh em…” (Gio 15, 16a)
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Danh ngôn
Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới
hiểu được.
Helen Keller

 Cv 13, 13 – 25: Cv tường thuật hoạt động của Tông Đồ

Phao-lô cũng như các vị đồng hành trong hành trình rao
giảng…Tại hội đường người Do Thái ở An-ti-ô-ki-a, miền
Pi-xi-đi-a, Tông Đồ Phao-lô đã có dịp – trong ngày sabbat
– ôn lại toàn bộ thời gian chuẩn bị của Cứu Ước…để đưa
đến Tân Ước và sự xuất hiện của Đức Giê-su Ki-tô mà
người Do Thái đã lên án treo…Họ đã hành động một cách
rất con người, nhưng Thiên Chúa lại tận dụng để thực
hiện nhiệm cục cứu chuộc của Người đối với nhân loại…
 Gio 13, 16 – 20: Đức Giê-su đồng hóa bản thân Người với
môn đệ của mình để tuyên bố : Đón tiếp anh em là đón
tiếp Thầy…và cũng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy…Sự thật
này vẫn là thế khi chúng ta sống trong Giáo Hội và cùng
với Giáo Hội hoạt động từng ngày để minh chứng đức
tin…

Người sống nhiều nhất không phải là người sống lâu năm nhất
mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất.
Jean Jacques Rousseau
Tôi trì hoãn cái chết bằng cách sống, bằng đau khổ, bằng sai
lầm, bằng mạo hiểm, bằng cho đi, bằng mất mát.
Anais Nin (1903 – 1977) –
nhà văn tiểu luận người Pháp…
Thứ tư ngày 15/5 - * Cv 12, 24 – 13, 5a * Gio 22, 44 – 50
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Hãy dành riêng Ba-na-ba và
Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy
làm.” (Cv 13, 2)
 Cv 12, 24 – 13, 5a: Đoạn sách Cv cho chúng ta thấy hoạt
động như thoi cửi của các Tông Đồ nhằm rao giảng và
dẫn đưa mọi người về với Chúa…Dù vậy, các Tông Đồ
luôn hiểu rằng: chính Thánh Thần – Đấng Chúa Cha gửi
đến cho nhân loại qua Đức Giê-su Phục Sinh – sắp xếp và
chọn lựa người nào cho việc nấy…Ở đây, Thánh Thần nói
rõ ý mình đối với trường hợp của Tông Đồ Ba-na-ba và
Phao-lô…Như thế để chúng ta hiểu và hết lòng với công
việc Giáo Hội trao cho từng người…mà không ngó ngang,
ngó ngửa…như kiểu con người trần gian vẫn có đối với
nhau…
 Gio 22, 44 – 50: Đức Giê-su tiếp tục đào sâu về đức tin
phải có đối với Đấng được Chúa Cha sai đến…Chính đức
tin ấy buộc chúng ta sống lời Chúa dạy…và việc sống Lời
Chúa ấy đem lại cho chúng ta ơn cứu rỗi…

Giáo huấn Lời Chúa
 “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, ai đón
tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy…”
Danh ngôn
Từ trên cao, Tạo Hóa mỉm cười nhìn xuống. Người đã trao cho
chúng ta một lòng khao khát khám phá, nhiều hơn là khả năng
trí tuệ để làm việc ấy.
Albert Einstein
Người người đều muốn thay đổi thế giới, nhưng ai cũng không
muốn thay đổi chính mình.
Lev Tolstoi
Niềm hoan lạc lớn nhất cuộc đời là làm những gì người ta bảo
là bạn không thể làm được.
Walter Gogebot – nhân vật trong điện ảnh…
Thứ sáu ngày 17/5 - * Cv 13, 26 – 33 * Gio 14, 1 – 6

Giáo huấn Lời Chúa
 “Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn
chay, thì Thánh Thần phán bảo: “Hãy dành riêng Ba-naba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đẽ kêu gọi hai
người ấy làm.” (Cv 13, 2)

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Chính Thầy là Đường, là Sự
Thật và là Sự Sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà
không qua Thầy.” (Gio 14, 6)
 Cv 13, 26 – 33: Ông Phao-lô tiếp tục rao giảng tại hội
đường người Do Thái ở An-ti-ô-ki-a về việc Đức Giê-su
vâng lời Chúa Cha tự nguyện hiến mình để giải cứu nhân
loại và Người đã được Thiên Chúa cho “trỗi dậy”…Nghỉa
là tất cả những gì Kinh Thánh nói về Người đều đã thành
hiện thực…
 Gio 14, 1 – 6: Trước khi rời xa các Tông Đồ để về cùng
Chúa Cha, Đức Giê-su an ủi các ông…Người khẳng định
về Nhà Cha trước để dọn chỗ cho các ông…Đồng thời
cũng cho các ông biết : Người là Đường, là Sự Thật, và là
Sự Sống…Sống theo những gì Người dạy tức là ở trên
đường đến với Chúa Cha…

Danh ngôn
Toàn bộ khoa học của các thánh hệ ở chỗ nhận biết và vâng
thánh ý Thiên Chúa.
Thánh Isidore Serville
Anh em hãy trở nên như một cục đất sét và thân thưa với
Thiên Chúa : Con là đất sét, còn Chúa là thợ gốm. Xin hãy nặn
đúc con thành bất cứ thứ gì Chúa muốn.
Thánh Gioan Avila
Hãy để Chúa có được cuộc đời bạn. Người có thể làm trổi hơn
những gì bạn làm được.
Dwight L. (1837 – 1899) – nhà truyền giáo nhiệt huyết
trong Hội Thánh Tin Lành…

Giáo huấn Lời Chúa
 “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua
Thầy.” (Gio 14, 6)

Thứ năm ngày 16/5 - * Cv 13, 13 – 25 * Gio 13, 16 – 20

Danh ngôn
Nếu những hành động của bạn truyền cảm hứng cho những
người khác ước mơ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều
việc hơn và trở nên tốt đẹp hơn – Bạn là một người lãnh đạo.
John Quincy Adams

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Ai đón tiếp người Thầy sai
đến là đón tiếp Thầy, ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai
Thầy.” (Gio 13, 20)
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Tài lãnh đạo dựa trên truyền cảm hứng, không phải sự chi
phối; dựa trên sự hợp tác, không phải sự dọa dẫm.
William Arthur Ward
Tôi bắt đầu hiểu rằng sức mạnh của tôi nằm ở sự dịu dàng.
Người lãnh đạo không phải là kẻ độc tài. Người lãnh đạo là
người phục vụ.
Tony Gaskins
Thứ bảy ngày 18/5 - * Cv 13, 44 – 52 * Gio 14, 7 – 14
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa
Cha”
 Cv 13, 44 – 52: Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba rao giảng ở
An-ti-ô-khi-a và được bà con đón nhận nhiệt tình, thế
nhưng tình trạng ấy lại đưa đến sự căm ghét của những
người Do Thái…Vậy là vu khống, xúi giục, ngược đãi xảy
ra…Giáo Hội và những người loan báo luôn luôn phải
sống trong tình trạng như thế…Chính Chúa Giê-su đã
từng phải chịu và Người cũng đã báo trước cho các ông…
Đấy là lý do những người loan báo luôn vui mừng : họ
nên giống Chúa…
 Gio 14, 7 – 14: Chúa Giê-su cho các môn đệ biết về Chúa
Cha: “Ai thấy Thầy là thấy Cha”, bởi vì chính Cha sai
Người đến, những gì Người loan báo và thực hiện là theo
ý Cha, và lúc nào Người cũng ở trong Cha, Cha ở trong

Người…Chúng ta chứng kiến một Giê-su hết mình cho
nhân loại, và – qua đấy – cũng chính là Thiên Chúa Cha
hết lòng vì nhân loại…
Giáo huấn Lời Chúa
 “Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra.
Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người
làm những việc của mình” (Gio 14, 10)
Danh ngôn
Tôi có trái tim, có tâm hồn cao thượng, những thứ khiến tôi
dường như có gí trị hơn bản thân tôi, bởi vì tôi là tất cả những
gì tôi có thể trở thành.
Johann Wolfgang von Goethe
Có một nơi bên trong bạn, nơi mà mọi thứ đều có thể. Hãy tới
đó đi.
Katrina Mayer
Chúa không có thời gian để tạo ra “không-ai-cả”, chỉ tạo ra “ai
-đó” mà thôi. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có tài năng thiên
bẩm chờ ra hoa kết trái.
Mary Kay Ash
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

FOURTH SUNDAY OF EASTER, CYCLE C
First Reading:
Acts of the Apostles 13:14,43-52
Paul and Barnabas preach the good news among the Gentiles
and are expelled by the Jews.
Responsorial Psalm:
Psalm 100:1-2,3,5
A song in praise of God who shepherds us.
Second Reading:
Revelation 7:9,14b-17
John describes his vision of the praises that the holy ones sing
to the Lamb.
Gospel Reading:
John 10:27-30
Jesus describes his care for his sheep.
Background on the Gospel Reading
The fourth Sunday of Easter is also called Good Shepherd
Sunday. In each of the three lectionary cycles, the Gospel is
taken from the tenth chapter of the Gospel of John. This
chapter of John's Gospel follows Jesus' healing of the man
born blind and the rejection of this miracle by Jewish leaders
who question Jesus' authority to heal. Jesus responds to this
challenge to his authority by calling himself the Good
Shepherd. He is criticizing the Pharisees and other Jewish
leaders. Already, the Pharisees and other Jewish leaders are so
angered that they attempt to stone and arrest Jesus (see John
10:31 and 10:39). This controversy with the religious leaders
continues until Jesus' death.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Set in a moment of tension and conflict in John's Gospel,
today's Gospel reading is Jesus' answer to the question, “Are
you the Messiah?” Jesus responds by saying, in essence, “If
you have to ask, then you are not one of my sheep.” Then
Jesus asserts his unity with the Father. At the conclusion of
these words, John reports that the Jews intend to stone Jesus
for blasphemy, but he escapes arrest.
We may be less familiar with the metaphors of sheep and
shepherd than those to whom Jesus spoke. The image of Jesus
as Good Shepherd and the community of followers as his
sheep has endured over the centuries as a primary image in our
faith tradition. Its power to describe the relationship between
Jesus and his followers transcends direct experience with
sheep. The image speaks to us about the protection, security,
and care that shepherds represent for their sheep.
Today's Gospel speaks powerfully about the familiarity and
intimacy between Jesus and his disciples, expressed as
recognizing and knowing another's voice. Today's Gospel also
speaks to the relationship between Jesus and the Father. In the
Gospel of John, Jesus identifies so closely with the Father that
he tells us that they are one—not just close, but actually one.
To know Jesus is to know the Father. Jesus doesn't just bring
us closer to the Father, Jesus puts us directly into contact with
God the Father, removing all distance between us. Our
relationship with Jesus is an invitation to share in the life of
God.
www.loyolapress.com
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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.

CẦN BOOKKEEPER
Xin liên lạc:
Danny 713.922.3628

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
JOHN TUAN DINH
832.654.6727
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