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CHO
Có một cặp vợ chồng trở về quê thăm họ
hàng. Họ xuống xe, đi bộ được một
quãng thì trời đổ mưa tầm tã. Đêm đã
khuya mà họ thì lại không quen thuộc
đường lối. Thế là họ bèn gõ cửa một căn
nhà có ánh đèn hắt ra. Khi họ bước vào
thì gặp hai ông bà già. Trước lời xin trú
ngụ qua đêm của cặp vợ chồng, hai ông
bà đã vui vẻ nói: Được lắm, chúng tôi có
sẵn một căn phòng trống.
Sáng hôm sau, cặp vợ chồng dậy sớm và
chuẩn bị ra đi. Vì không muốn quấy rầy
chủ nhà, người vợ đặt mấy chục ngàn lên
bàn, rồi rón rén mở cửa bước ra. Và họ
thực sự bỡ ngỡ khi nhìn thấy hai ông bà
già đang co ro nằm ngủ trên sàn nhà. Thì
ra hai ông bà già này đã nhường chỗ cho
cặp vợ chồng trẻ. Còn mình thì phải nằm
ngủ dưới đất.
Từ câu chuyện trên chúng ta đi vào đoạn
Tin mừng sáng hôm nay, và chúng ta
nhận thấy: giống như bà góa, đôi vợ
chồng già không phải cho đi phần thừa
thãi, mà cho đi chính nguồn sống ít ỏi của
mình. Họ cho đi một cách quảng đại, vui
vẻ và thực lòng. Nếu suy nghĩ, chúng ta
thấy có ba cách cho đi.
• Cách thứ nhất là cho đi một cách bất
đắc dĩ. Những người này thường nói:
Tôi bực bội vì phải cho đi. Tôi miễn
cưỡng phải cho đi.
• Cách thứ hai là cho đi vì bổn phận.
Những người này thường bảo: Tôi
buộc phải cho. Họ cho đi mà lòng
nặng trĩu vì bổn phận trói buộc.
• Sau cùng cách thứ ba đó là cho đi với
tình yêu thương. Những người này
thường vui vẻ nói: Tôi muốn cho đi.
Họ cho đi với tất cả tấm lòng chân
thành của mình. Không phải vì ép
buộc, cũng không phải vì bổn phận
thúc đẩy.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã cho đi
như thế nào? Chúng ta thường nói: của
cho không quan trọng bằng cách cho.
Vậy chúng ta sẽ cho đi những gì? Chúng
ta không chỉ nói đến tiền bạc mà còn nói
đến việc ban tặng chính bản thân và thời
giờ của mình.
Chẳng hạn chúng ta đã dâng cho Chúa
bản thân và thời gian của chúng ta vào
việc thờ phượng Chúa trong ngày Chúa
nhật như thế nào? Chúng ta đã trao tặng
chính bản thân và thời giờ của chúng ta
cho những người thân yêu trong gia đình,
cũng như cho bà con lối xóm ra làm sao?

Chúng ta có biết cho đi với cõi lòng đầy
hân hoan, với trái tim đầy quảng đại như
bà góa trong Phúc âm hay không? Với
một chút tế nhị và nhạy cảm, chúng ta sẽ
khám phá ra rằng: Chúng ta có rất nhiều
thứ để mà cho đi, như một bài thơ đã diễn
tả: Quà tặng đẹp nhất cho kẻ thù, chính là
sự tha thứ. Cho bạn bè chính là sự trung
thành. Cho các em nhỏ chính là gương
sáng. Cho người cha chính là lòng tôn
kính. Cho người mẹ chính là tình yêu. Và
cho người chung quanh chính là đôi tay
của chúng ta.
Hãy cứ cho đi một cách quảng đại, chắc
chắn Chúa sẽ không bao giờ chịu thua
trước sự rộng rãi của chúng ta. Bởi vì, khi
tôi xin một bông hoa, thì Ngài cho cả bó.
Khi tôi xin một giọt nước, thì Ngài cho cả
đại dương. Khi tôi xin một hạt cát, thì
Ngài cho cả sa mạc. Và khi tôi xin ăn, thì
Ngài ban cho cả thịt máu Ngài.
https://giaophanvinhlong.net/

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

713.478.9699

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

SỔ GHI TÊN CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI
Trong tháng 11, Sổ Ghi Tên Các Linh Hồn đã qua đời được đặt ở cuối nhà thờ.
Giáo Xứ sẽ cầu nguyện cho các linh hồn trong suốt tháng 11.
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.

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang

THÁNH LỄ TẠ ƠN
Thứ Năm, ngày 25 tháng 11, 9:00 sáng, sau Thánh Lễ có tiệc trà. Không có
Thánh Lễ 7:00 sáng và 7:00 tối.

R.I.P

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)

Phó Chủ Tịch
832.247.5969

***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.***

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

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.

Vũ Hữu Thự

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

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $21,285 Mỹ kim. Lễ Các Thánh được $7,288 Mỹ kim. Lễ
Các Linh Hồn được $3,792 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.

CHƯƠNG TRÌNH MÙA VỌNG

Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557

BÍ TÍCH HÒA GIẢI
Thứ Hai, ngày 29 tháng 11
7:00 PM - 8:30 PM
Thứ Ba, ngày 30 tháng 11
7:00 PM - 8:30 PM
Thứ Hai, ngày 6 tháng 12
7:00 PM - 8:30 PM

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353

THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 12

Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

5:00 PM

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh

9:00 PM

ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Cursillo
Phan Minh Phượng

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh

832.877.2074

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 12
Thánh Lễ: 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM và 2:00 PM

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ

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 Thành Long
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 Thông-Jennifer 346.291.5267
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

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm

nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng
con, trong tình cảnh bi thương hiện
tại, đầy đau khổ và lo lắng đang siết
chặt thế giới, chúng con chạy đến với
Mẹ và tìm nương ẩn dưới sự che chở
của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương
xót ghé mắt đoái nhìn chúng con
đang trong đại dịch virus corona; xin
an ủi những người mất mát và than
khóc người thân của họ đã qua đời,
đôi khi được an táng cách đau lòng.
Xin nâng đỡ những người đang lo
lắng cho các bệnh nhân, những người
mà vì để tránh lây nhiễm, họ không
thể ở gần bên. Xin ban sự tin tưởng
tín thác cho những ai đang lo lắng vì
tương lai không chắc chắn và vì các
hậu quả kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng
con, xin cầu cùng Chúa Thiên Chúa
là Cha thương xót cho chúng con, để
thử thách này chấm dứt, đồng thời
chân trời hy vọng và bình an sẽ trở
lại. Như ở Cana, xin Mẹ cầu khẩn
cùng Con Thiên Chúa của Mẹ, xin
Người an ủi gia đình của các bệnh
nhân và nạn nhân; và mở lòng họ với
sự tin tưởng.
Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên
y tế, tình nguyện viên, những người
đang ở tuyến đầu trong tình trạng
khẩn cấp này và đang liều mạng sống
của mình để cứu những sự sống khác.
Xin đồng hành với nỗ lực anh hùng
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của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng
nhân và sức khỏe.
Xin ở gần bên những người ngày đêm
trợ giúp các bệnh nhân và ở cạnh các
linh mục, những người với sự quan
tâm mục vụ và dấn thân Tin Mừng,
đang tìm cách giúp đỡ và hỗ trợ tất
cả mọi người.
Lạy Đức Trinh nữ thánh thiện, xin soi
sáng tâm trí của các nhà khoa học,
giúp họ tìm ra giải pháp phù hợp để
chiến thắng virus này.
Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các
quốc gia, để họ hành động với sự
khôn ngoan, quan tâm và quảng đại,
giúp đỡ những người thiếu những
điều cần thiết cho cuộc sống, hoạch
định các giải pháp xã hội và kinh tế
với tầm nhìn xa và với tinh thần liên
đới.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh
động các lương tâm để thay vì những
số tiền khổng lồ được dùng trong việc
tăng cường và hoàn thiện các vũ khí,
được dùng để thúc đẩy các nghiên
cứu đầy đủ nhằm ngăn chặn thảm
họa tương tự trong tương lai.
Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin làm cho mọi
người trên thế giới được gia tăng
cảm thức mình cùng thuộc về một đại
gia đình duy nhất, ý thức về mối liên
hệ nối kết tất cả mọi người, để với
tinh thần huynh đệ và liên đới, chúng
con trợ giúp bao nhiêu người đang
sống trong nghèo đói và lầm than.
Xin khuyến khích sự kiên vững trong
đức tin, bền chí trong phục vụ và liên
lỉ trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những
người đau khổ, xin ôm lấy các con cái
đang gặp hoạn nạn của Mẹ và xin
Chúa can thiệp bằng bàn tay quyền
năng của Người để giải thoát chúng
con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để
đời sống bình thường có thể trở lại
trong thanh bình.
Chúng con phó thác cho Mẹ,
Đấng chiếu sáng trên hành trình của
chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ
và hy vọng, ôi khoan thay, ôi nhân
thay, ôi Đức Trinh Nữ Maria dịu
hiền. Amen.
(REI 25/04/2020)
https://www.vaticannews.va/
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SUY NIỆM TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 32 TN
Lc 17,1-6

Mời Bạn: Người Do-thái tự hào về Đền thờ Giê-ru-sa-lem,
một công trình mất bốn mươi sáu năm mới xây xong. Nhưng
đó chỉ là công trình được kết cấu bởi vật liệu xây dựng vật
chất; còn nơi Chúa Ki-tô, Ngài là một với Chúa Cha trong mầu
nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và Ngài hằng hữu từ nguyên thuỷ
và là cùng đích. Qua mầu nhiệm chết và sống lại của Ngài,
Thiên Chúa kiến thiết mọi sự, trong đó có mỗi người chúng ta,
là một “viên đá sống động” trong ngôi đền thờ Hội Thánh.
Một công trình như thế có đáng để bạn tự hào không?

ĐỪNG GÂY CỚ VẤP PHẠM
Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khốn cho kẻ làm cớ
cho người ta vấp ngã!” (Lc 17,1 )
Suy niệm: Trái đất tròn, nhưng thế giới công nghệ số hôm nay
thì “phẳng”; mà cái gì “phẳng” cũng có hai mặt, xã hội ngày
nay cũng thế: mặt tốt cũng có, mà mặt xấu cũng nhiều. Xã hội
càng văn minh, tự do, các dịp tội lại càng lan tràn dưới nhiều
hình thức khác nhau: từ đồ vật như báo chí, phim ảnh xấu,
hoặc là con người hay môi trường, hoàn cảnh, khiến ta sa
chước cám dỗ. Đành rằng không nên để mình rơi vào dịp tội,
nhưng nếu làm cớ khiến người khác vấp phạm lại khốn hơn, vì
gây hại cho phần rỗi của họ, nhất là với trẻ nhỏ và người bé
mọn. “Thà buộc cối đá vào nó mà quăng xuống biển thì
hơn” cho thấy với Chúa Giê-su, việc gây cớ vấp phạm trầm
trọng như thế nào. Đồng thời Ngài cũng muốn ta dứt khoát,
cương quyết và không thỏa hiệp với ma quỷ, với các dịp tội.
Tổ tông loài người đã để lại cho con cháu bài học xương máu
về sự thảm bại trong việc thỏa hiệp với ma quỷ.

Sống Lời Chúa: Chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón Chúa
hôm nay, ít nhất qua hình thức rước lễ thiêng liêng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tự hào vì được mang
danh Chúa và trở nên đền thờ của Chúa, để con cố gắng nên
hoàn thiện hơn mỗi ngày.
THỨ TƯ TUẦN 32 TN
Th. Lê-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ HT
Lc 17,11-19
VÂNG PHỤC TRONG ĐỨC TIN
Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang
khi đi thì họ được sạch. (Lc 17,14)

Mời Bạn: Ai tưởng mình luôn đứng vững, không cương quyết
với dịp tội thì “hãy coi chừng kẻo ngã” (x. 1Cr 10,12). Đây là
kinh nghiệm thiêng liêng đúng cho mọi người và tất nhiên cho
cả bạn. Ma quỷ xảo quyệt hơn ta nhiều. Vì vậy, cách tốt nhất
là kiên quyết tránh xa các dịp tội, và dứt khoát loại bỏ ngay
những cớ gây vấp phạm cho người khác.

Suy niệm: Theo luật Do Thái, người mắc bệnh phong nếu
khỏi bệnh thì phải đi trình diện tư tế để xác minh mình đã lành
sạch. Mười người phong cùi này vẫn còn mang trên thân thể
những lở loét của căn bệnh ghê tởm này, nhưng họ vẫn vâng
lời Đức Giê-su “đi trình diện các tư tế”. Quả nhiên, “đang khi
đi thì họ được sạch”: Được sạch, bởi họ đã tin tưởng, phó thác
vào tình yêu, quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Một
khi biết bày tỏ đức tin qua sự vâng phục như thế, thì con người
sẽ thấy được quyền năng Chúa tỏ hiện.

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm không gây gương mù, gương
xấu cho người lân cận trong cách cư xử của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, ý chí chúng con luôn yếu đuối
trước cám dỗ của ma quỷ. Xin ban ơn Thánh Thần, để chúng
con biết ghét tội, tránh xa dịp tội, đồng thời biết loại trừ sự dữ
để xây dựng thế giới nên tốt đẹp hơn. Amen.

Mời Bạn: Theo tính tự nhiên, có những khi chúng ta cảm thấy
miễn cưỡng, gò bó, thậm chí phi lý khi phải vâng lời một con
người mà ta gọi là “bề trên” hay tuân thủ những qui định, luật
lệ của cộng đoàn, tổ chức. Thánh Phao-lô khẳng định: “Không
có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa” (Rm 13,1). Nếu
chúng ta biết nhận ra thánh ý Chúa nơi những người mang
chức năng đại diện quyền bính của Ngài, nơi luật lệ dân sự
chính đáng, chúng ta có thể biến những việc tự nhiên đời
thường thành những hành vi có giá trị siêu nhiên, thành nhân
đức. Vâng phục trong đức tin như thế chúng ta không hạ thấp
tự do và trách nhiệm của mình. Trái lại, chúng ta lớn lên trong
niềm tin tưởng phó thác. Nói cách khác, chúng ta sẽ là những
trẻ thơ, mà là những “trẻ thơ trưởng thành” của Chúa.

THỨ BA TUẦN 32 TN
Cung Hiến Đền Thờ La-tê-ra-nô
Ga 2,13-22
ĐIỀU ĐÁNG TỰ HÀO
Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu
năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại
được sao?” Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là
chính thân thể Người. (Ga 2,20-21)
Suy niệm: Khi nói với người Do Thái Ngài sẽ “phá Đền Thờ
này” rồi xây lại trong ba ngày, Đức Giê-su ám chỉ Đền Thờ đó
chính là thân thể Ngài: vì trong Ngài, con người có thể gặp gỡ
Thiên Chúa, và qua Ngài, con người đạt đến mức độ thờ
phượng cao cả nhất. Từ mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa
Ki-tô, con người được thánh hiến để thuộc về Thiên Chúa. Vì
thế, việc mừng kỷ niệm Cung hiến Đền thờ La-tê-ra-nô nhắc
nhớ mỗi người về thân thể nhiệm mầu của Chúa Ki-tô – là
Giáo hội: trong Nhiệm thể này, mỗi người được thánh hiến và
được mời gọi “hiến dâng thân mình làm của lễ sống động,
thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1).

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi làm việc bổn phận hằng ngày
với cái nhìn mới của sự vâng phục trong đức tin.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm đức tin để chúng
con biết tín thác vào Chúa.
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THỨ NĂM TUẦN 32 TN
Lc 17,20-25

tha thiết “tìm kiếm những sự trên trời” là cùng đích đích thực
của mình. Để có thể làm một cuộc “quay đầu” dứt khoát hướng
về “Nước Thiên Chúa”, bạn cần nhận thức rõ sự chóng qua
của cuộc đời này, mạnh dạn dứt bỏ lòng ham mê hưởng thụ và
dùng những của cải đời này để chia sẻ và phục vụ tha nhân.

Thánh thể: nước trời hiện diện
“Vì này Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”
(Lc 17,21)

Sống Lời Chúa: Cắt giảm những chi tiêu không thiết yếu để
chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Suy niệm: Một lần kia, giám mục Curtis tới thăm Hồng Y
Newman – (được tuyên hiển thánh năm 2019). Đức Hồng Y
cho Đức cha Curtis biết Toà Thánh đã ban cho Ngài đặc ân
được đặt Mình Thánh Chúa trong phòng. Không ngờ tin này
làm Đức cha Curtis xúc động mạnh, đến nỗi khi Đức Hồng Y
mời Đức cha ở lại ban đêm, Đức cha đã trả lời rằng: “Tôi
không thể nào ngủ được khi biết Chúa của tôi đang ở với tôi
chung một mái nhà”. Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta vì
Người toàn năng hiện diện khắp nơi, nhưng một khi chúng ta ý
thức điều đó, một khi có bằng chứng nhắc nhở tới sự hiện diện
đó thường làm chúng ta xúc động mãnh liệt. Thật hạnh phúc
cho chúng ta khi hằng ngày chúng ta lại được đích thân gặp
Người trong Bí tích Thánh Thể. Chúa Giê-su là chính Nước
Trời. Như vậy, Thánh Thể Chúa chính là “Nước Trời đang ở
giữa chúng ta”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin neo giữ trái tim con kiên định nơi
Chúa, đừng để những quyến luyến trần gian làm con xao lãng
thánh ý Chúa. Xin giúp con làm việc để làm vinh danh Chúa
và mưu ích cho các linh hồn. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 32 TN
Lc 18,1-8
LÝ LẼ CỦA VIỆC CẦU NGUYỆN
“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ
Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người
sao?” (Lc 18,7)
Suy niệm: Chúng ta dễ chấp nhận những gì hợp luận lý. Nếu
với một đề thi khó, tôi kiên trì và cuối cùng đã giải được, thì
với một đề thi dễ, và cũng với sự kiên trì đó, chẳng lẽ tôi lại bó
tay? Cũng một cách lý luận, qua dụ ngôn ông quan toà bất
lương, Chúa dạy ta về lý lẽ của việc cầu nguyện. Ông quan toà
bất lương, không sợ trời cũng không kiêng nể ai, nhưng để
tránh sự quấy rầy dai dẳng của bà goá nghèo, ông ta đã miễn
cưỡng phân xử cho bà; huống chi Thiên Chúa đầy lòng nhân từ
thương xót, chẳng lẽ Người lại không lắng nghe tiếng kêu cầu
của con cái Ngài và đáp lại bằng nhiều cách thế vượt trên mọi
chờ đợi tính toán của con người hay sao?

Mời Bạn: Bạn có phải là người không còn niềm hứng khởi khi
tham dự Thánh lễ? Hay bạn mong Thánh lễ mau kết thúc để
đến điểm hẹn hò vui thú phàm trần như bàn nhậu, người yêu
hoặc lo chạy mánh…? Bạn có biết không trong Thánh Thể,
Chúa Giê-su đang khao khát được chúng ta đến với Ngài, tâm
sự với Ngài, trút mọi nỗi lo, mọi ưu phiền thậm chí cả tội lỗi
của chúng ta cho Ngài…?
Sống Lời Chúa: Tận dụng thời gian có thể đến viếng Thánh
Thể Chúa.

Mời Bạn: Thiên Chúa không thể tự mâu thuẫn, vì thế chắc
chắn Người sẽ nhận lời bạn cầu xin. Vấn đề là chúng ta có kiên
trì cầu nguyện hay không dù Người có vẻ như chậm trễ. Và
mời bạn nhìn lại xem thái độ của mình khi cầu nguyện với
Chúa thế nào: Chúa đang lắng nghe lời bạn cầu xin như người
cha nhân từ lắng nghe con cái, chẳng lẽ bạn coi Chúa như ông
quan toà bất lương, hay như một cỗ máy rút tiền tự động? Bạn
hãy xin lỗi Chúa vì thái độ xúc phạm đến Ngài như thế.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở rộng đôi mắt con, để con nhìn
thấy sự hiện diện của Chúa và lắng nghe lời Chúa mời gọi con
canh tân đời sống mình. Amen.
THỨ SÁU TUẦN 32 TN
Lc 17,26-37
“CHUYỆN VỢ ÔNG LÓT”
“Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.” (Lc 17,32)

Chia sẻ: Có lắm khi chúng ta cầu xin Chúa mãi mà không
được. Xin bạn chia sẻ cảm tưởng và cách phản ứng của mình
trong tình huống đó.

Suy niệm: Để hướng dẫn cho chúng ta cách ứng xử phải có
trong ngày Quang Lâm, Chúa Giê-su kể lại sự tích “vợ ông
Lót”. Trên đường thoát khỏi thành Xơ-đôm đang bị thiêu huỷ,
vợ ông Lót không nghe theo lời cảnh báo của thiên sứ,
đã “ngoái lại đằng sau và hoá thành cột muối” (x. Xh 19,1526). Ngoái lại về hướng Xơ-đôm, thành phố của sa đoạ tội lỗi,
phải chăng bà Lót tiếc rẻ cuộc sống và tài sản bỏ lại ở đó? Lằn
ranh đỏ giữa chết và sống, giữa việc bị tiêu diệt và được cứu
thoát, chỉ ở một cái quay đầu! Chúa Giê-su cũng có lời cảnh
báo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì
không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62). Ngày Chúa
Ki-tô quang lâm không ở đâu xa. Ngay khi chúng ta thẳng tiến
về phía trước theo lời Ngài, thì “Triều đại Thiên Chúa đang ở
giữa chúng ta” rồi (x. Lc 17,21).

Sống Lời Chúa: Bạn thường xuyên rứơc Chúa Thánh Thể
hoặc chầu Thánh Thể Chúa. Đó chính là những lúc thích hợp
nhất để bạn cầu nguyện với Chúa cách thân thiết trong mối
tình Cha-con.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.
https://thanhlinh.net/

Mời Bạn: Trong một thế giới duy vật và tục hoá, nhiều người
bị lôi cuốn vào việc tìm kiếm danh vọng của cải và hưởng thụ
lạc thú. Chính vì “mải mê thế sự” như thế, người ta không còn
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE B
First Reading
1 Kings 17:10-16
Through Elijah, a widow and her son are blest with
enough flour and oil to supply them for a year.
Responsorial Psalm
Psalm 146:7,8-9 9-10
A prayer of praise to God who raises up the lowly
Second Reading
Hebrews 9:24-28
Christ died once to take away sin; he will return again to
bring salvation.
Gospel Reading
Mark 12:38-44 (shorter form, Mark 12:41-44)
Jesus notices a poor widow’s offering and commends her
great sacrifice.
Background on the Gospel Reading
The context for today’s Gospel continues to be mounting
tension between Jesus and the Jewish authorities. Mark
reports some of Jesus’ teaching in the Temple area in
today’s reading and in the preceding verses not included
in our Lectionary sequence. In the first part of today’s
Gospel, we hear Jesus warn the crowds not to follow the
example of the scribes in seeking honor and attention
from others. It is important to recall that Mark indicates
that Jesus taught these things while in the vicinity of the
Temple in Jerusalem. Mark is setting the stage for Jesus’
passion.
Jesus then observes how Jewish pilgrims are making their
contributions to the temple treasury. The Temple in
Jerusalem was the center of Jewish worship in the time of
Jesus. It was expected that observant Jews would make
pilgrimages to the Temple to offer prayer and sacrifices.
Pilgrims were also expected to make a financial
contribution to the temple treasury.
As we would expect to be the case, Jesus observes that
those who were rich contributed large sums to the
treasury. Those with less means made smaller
contributions. A similar situation exists in most of our
parishes as well. Jesus calls attention, however, to a poor
widow who makes the smallest of contributions—two
coins of little value. Jesus upholds the poor widow’s
offering for his disciples’ consideration, commending her
because her small offering was an act of profound
generosity, giving from her livelihood rather than her
surplus.
To give from our livelihood is not only an act of
generosity, it is also an act of trust in God. We can only
give from our need if we trust that God will provide for
us. Jesus himself demonstrates the ultimate act of
generosity and trust in God as he gives his life for us on
the cross.

Family Connection
Today’s Gospel leads us to think about our family’s
financial contributions to our parish community, the
diocese, other Church-sponsored organizations, and other
charitable organizations. Good stewardship invites us to
share our treasure as well as our time and talent.
Sometimes, however, decisions about a family’s
charitable giving are made without our children’s
knowledge. Yet we teach more when we invite all family
members to be aware of how we contribute to our Church
and to other charitable organizations.
As you gather as a family, talk about your family’s
financial contributions to your parish and to other Church
activities. If your family supports other charitable
organizations, you might talk about these as well. Talk
together about why it is important for us to share our
resources with these organizations. Read today’s Gospel,
Mark 12:41-44. Talk about what Jesus observes about the
generosity of the poor widow. Talk also about ways in
which your family might also make a sacrificial gift to
support your parish or other charitable organization.
(Perhaps your family might choose not to go out to
dinner but to contribute the money to your parish). Invite
all family members to participate in the decision about
what action you will take and which organization you
will support with your contribution. Conclude in prayer
together asking God to help your family be generous like
the poor widow in today’s Gospel. Pray together
the Peace Prayer of St. Francis.
Peace Prayer of Saint Francis
Lord, make me an instrument of your peace:
where there is hatred, let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
where there is sadness, joy.
O divine Master, grant that I may not so much seek
to be consoled as to console,
to be understood as to understand,
to be loved as to love.
For it is in giving that we receive,
it is in pardoning that we are pardoned,
and it is in dying that we are born to eternal life.
Amen.
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MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

Công Ty Sideline Interactive
Cần nhân viên
•
•

Thợ mộc/ Thợ lắp ráp đồ gỗ $15-17/giờ.
Tài xế xe tải: chạy xe tải 26ft giao hàng
đến các trường học trên toàn quốc, tối
thiểu 25 tuổi, có hồ sơ lái xe tốt, không
cần bằng lái xe thương mại, chỉ cần
bằng lái xe thông thường. Sẽ đào tạo ,
phải biết nói tiếng Anh, đi công tác 3
đêm / tuần, lương $900/ tuần, chưa
bao gồm thưởng hàng tuần.
Liên lạc Châu Dũng:
dc@sidelineinteractive.com
832-420-8546
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Chợ THANH BÌNH
11810 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072
(281) 495-9709

281.988.6155

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

TUỔI HẠC
Trung Tâm Cao Niên
10880 Bissonnet, Suite 140D
Houston, TX 77099
(832) 387-7250
Nếu đủ điều kiện, hoàn toàn miễn phí.
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