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LÀM LỚN
Qua đoạn Tin Mừng nay, chúng ta
thấy rõ được cái tham vọng của
Giacôbê và Gioan, đó là cái tham
vọng xôi thịt, muốn được chia chác
chức vụ nọ chức vụ kia, một khi Chúa
Giêsu thành công trong việc giải
phóng dân Israel khỏi sự kìm kẹp của
đế quốc Lamã, dẫn đưa quê hương
này tới một thời đại hoàng kim. Cái
nhìn của các ông là một cái nhìn trần
tục và ước mơ của các ông là ước mơ
được làm lớn trong địa hạt chính trị.
Nhân cơ hội này Chúa muốn dạy cho
các tông đồ và tất cả những ai muốn
làm chính trị một bài học. Người bảo:
Trong các nước, những người làm lớn
thường sai khiến dân chúng như ông
chủ, họ lấy uy quyền mà trị dân. Còn
các con, không được như thế, ai trong
các con muốn làm lớn thì hãy tự làm
đầy tớ anh em và ai muốn cầm đầu
giữa các con, thì hãy trở nên tôi tớ cho
mọi người. Vì chính Con Người đến
không phải để được phục vụ nhưng
đến để phục vụ và ban mạng sống làm
gái cứu chuộc cho nhiều người.
Quan niệm của Chúa Giêsu thật gần
với quan niệm của Nho giáo và hai
quan niệm này thì lại khác xa tâm địa
của nhiều người, coi làm chính trị là
một kế sinh nhai, ăn trên ngồi trốc.
Đúng thế, theo quan niệm của Nho
giáo thì người cầm quyền chính trị là
vua. Vua là người thay Trời để cai trị
dân, nên được gọi là thiên tử, hay con
của trời. Thế nhưng ông vua phải hành
quyền như thế nào? Chữ Vương theo
Hán tự, có ba nét ngang và một nét
dọc. Ba nét ngang là chữ Tam, hay
quẻ Càn, tượng trưng cho tam tài hay
ba đạo, đó là thiên đạo, địa đạo và
nhân đạo. Sổ dọc đứng giữa ngụ ý

rằng vua là người thụ mệnh trời, đứng
ra dung hoà ba đạo: trời đất và người,
thành một mối duy nhất. Vì thế Khổng
Tử đã nói: Nhất quán tam vi vương là
thế.
Còn những người ra giúp vua trị an
thiên hạ thì được coi như là con của
nhà vua, vì vậy được gọi là quân tử.
Người quân tử phải lấy sự học đạo của
thánh hiền, tức là lấy sự tu thân làm
căn bản. Muốn tu thân cho thành
người đức hạnh, trước hết phải giữ
tâm mình cho chính. Tâm đã chính rồi
thì tự nhiên cái minh đức, hay là
lương năng của mình sẽ thành ra mẫn
nhuệ, lúc bấy giờ việc làm, cách xử sự
sẽ điều hoà, hợp với đạo lý, thuận với
thiên lý, tức là theo đúng lẽ trung
dung vậy.
Trung dung được thì chính. Chữ chính
cũng là chữ vương biến thể. Một bên
ngang một bên dọc. Kẻ làm vua quan
mà chính thì thiên hạ sẽ được thái
bình trị. Cho nên mới gọi là chính trị.
Vậy người làm chính trị phải ở cho
chính. Nếu họ mà không chính, thì
bên dưới sẽ loạn: Thượng bất chính hạ
tất loạn. Bởi đó người xưa cũng đã
bảo: Dục tri kỳ quốc, tiên tề kỳ gia.
Dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Có
nghĩa là muốn trị quốc thì phải tề gia.
Muốn tề gia thì phải tu thân. Hay nói
một cách vắn gọn hơn, đó là: Tu thân,
tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Có
nghĩa là phải tu thân, tề gia trước đã,
rồi sau đó mới trị quốc và bình thiên
hạ.
https://gpcantho.com/

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

THÁNG MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ
Trong tháng Mười, từ thứ Hai đến thứ Sáu lúc 6 giờ 20 chiều, có giờ cầu nguyện
Kinh Mân Côi kính Đức Mẹ.
CUNG NGHINH ĐỨC MẸ
Thứ Bảy, ngày 30 tháng 10, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh Đức Mẹ lúc 5 giờ
15 chiều. Ngay sau cung nghinh Đức Mẹ, Thánh lễ chiều thứ Bảy như thường lệ.

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

ĐẠI LỄ Á CHÂU
Chúa Nhật, ngày 31 tháng 10 lúc 2 giờ 30 trưa, Đại Lễ Á Châu sẽ được tổ chức
tại Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể. Trường Mẫu Tâm sẽ nghỉ.

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

LỄ CÁC THÁNH
Thứ Hai, ngày 1 tháng 11:
Thánh Lễ 7 giờ sáng, 12 giờ 10 trưa, 5 giờ chiều, và 7 giờ tối.

- Đại Diện Giới Trẻ:

LỄ CÁC LINH HỒN
Thứ Ba, ngày 2 tháng 11:
Thánh Lễ tại Giáo Xứ - 7 giờ sáng, 12 giờ 10 trưa và 7 giờ tối.

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
Vũ Hữu Thự

R.I.P

Phó Chủ Tịch
832.247.5969

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

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Vì dịch COVID-19, năm nay Giáo Xứ sẽ không có Thánh Lễ tại Nghĩa Trang
Forest Park Westheimer.
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)

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.***

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

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.

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
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

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $22,309 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.

Bayou Awakening #30
Any young adult (ages 18-25) is invited to join us for the Bayou Awakening #30
Retreat. Awakening seeks to bring young adults to a personal encounter with
Christ, provide an opportunity for spiritual renewal, and connect young adults to
the Catholic Church. The retreat will be held November 12-14 at Cameron Retreat
Center (2403 Holcombe Blvd., Houston, Texas, 77021). The cost is $80 per person,
and there are scholarships available. To request a scholarship, contact YACM office
at yacm@archgh.org or 713-741-8778. Deadline to register is October 29.
For more information and to register go to www.archgh.org/bayouawakening

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 LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 29 TN
Th. Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng
Lc 10,1-9

sự sáng để chiến đấu” (Rm 13,12). Thánh Phao-lô dặn dò
chúng ta hãy nhận lấy “toàn bộ binh giáp” trong kho vũ khí
của Thiên Chúa: “lưng thắt đai là chân lý, áo giáp là sự công
chính, khiên mộc là đức tin, mũ chiến là ơn cứu độ, và gươm
của Thần Khí ban cho tức là Lời Thiên Chúa” (Ep 6,14-17).

LỜI ĐẦU TIÊN: CHÚC BÌNH AN
“Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà
này!” (Lc 10,5)

Sống Lời Chúa: Có vũ khí rồi, phải luyện tập hằng ngày bằng
việc suy niệm lời Chúa cùng với hy sinh và việc bác ái.

Suy niệm: Trong ngày Giáng sinh, các thiên thần đã nói thay
Chúa Hài nhi gửi lời chúc bình an cho nhân loại, những người
có thiện tâm. Suốt cuộc đời trần thế, Ngài chỉ mong mỏi một
điều là sứ điệp của Ngài được mọi người đón nhận (x. Lc
19,42), để nhờ đó họ được hoà giải với Thiên Chúa và tái lập
lại mối tương quan bình an mà họ đã “mất khi phạm tội vì bất
phục tùng.” Ngay khi sống lại và hiện ra với các môn đệ, lời
đầu tiên Chúa nói với các ông cũng là: “Bình an cho anh
em!” Chính vì thế, khi sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin
Mừng, sứ điệp đầu tiên và không thể thiếu chính là lời chúc
bình an; ngay cả khi những người nghe chưa sẵn sàng đón
nhận, lúc đó “bình an đó sẽ quay về với anh em.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-su, Chúa hiểu gánh nặng của
phận người. Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọc mà con người lại
yếu đuối mong manh… Xin giúp con để con đừng bỏ cuộc. Xin
đồng hành với con để con không cô đơn… Xin cho con can
đảm đối diện với những thách đố vì biết rằng cuối cùng chiến
thắng thuộc về người có niềm hi vọng lớn hơn. Amen.”
(Rabbouni, tr. 39)

THỨ TƯ TUẦN 29 TN
Lc 12,39-48
CHĂM SÓC “NGÔI NHÀ CHUNG”
Chúa Giê-su nói: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín và
khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để
cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?” (Lc 12,42)

Mời Bạn: Là môn đệ Chúa Ki-tô, chắc chắn bạn phải là “sứ
giả bình an”, nghĩa là ở đâu có mặt bạn, ở đó bình an của Chúa
được lan toả; ở đó những gì là cãi cọ, ghen tương, bất hoà chia
rẽ sẽ phải bị đẩy lui. Trong một thế giới đầy đau khổ đang phải
oằn mình bởi cơn dịch bệnh hoành hành đây, bạn có thể bằng
lời cầu nguyện và hy sinh của mình để xin ơn an ủi và trợ giúp
những người đang đau khổ; và một cách cụ thể, bạn có thể
chuyển tải sự bình an của Chúa bằng lời an ủi, khích lệ, bằng
việc trợ giúp, chia sẻ tới những anh chị em đang lâm cảnh ngặt
nghèo.

Suy niệm: Khi mà hiểm hoạ huỷ diệt môi trường sinh thái
không còn là chuyện viễn tưởng, người ta mới nhận ra con
người phải khẩn thiết ý thức trách nhiệm đối với vũ trụ này:
“Hãy là những người quản lý tốt Trái Đất mà chúng ta được
thừa hưởng. Tất cả chúng ta cùng chia sẻ hệ sinh thái và tài
nguyên quý báu của Trái Đất này, và mỗi người chúng ta đều
đóng một vai trò trong việc bảo tồn chúng” (Kofi Annan). Thật
ra, khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã đặt họ làm người
“quản lý Trái Đất” để “cày cấy và canh giữ đất đai”(x. St
1,26; 2,15). Hôm nay, Chúa Giê-su nhắc lại người “quản gia
của Chúa” phải “trung tín và khôn ngoan” khi phục vụ tha
nhân là “kẻ ăn người ở” trong “Ngôi nhà chung” là Trái đất
này và là công trình của Chúa dựng nên cho chúng ta.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi tham dự Thánh lễ, kể cả trực tuyến,
bạn thực hiện cử chỉ chúc bình an cho nhau một cách thật trân
trọng và ý thức để luôn nhớ mình được Chúa giao sứ mạng
đem bình an của Chúa đến với mọi người mà bạn gặp gỡ.
Cầu nguyện: Đọc, hoặc hát “Kinh Hoà bình”.
THỨ BA TUẦN 19 TN
Lc 12,35-38

Mời Bạn: Thánh Gio-an Phao-lô II nói: “Cách riêng các Ki-tô
hữu nhận thức rằng họ có trách nhiệm đối với thụ tạo, và bổn
phận của họ đối với thiên nhiên và với Đấng Tạo hoá là một
phần thiết yếu trong niềm tin của mình” (Sứ điệp Ngày Thế
giới Hoà bình 1990). Để đối lại lối sống hưởng thụ ích kỷ, là
căn nguyên sâu xa dẫn đến huỷ hoại môi trường, mời bạn góp
tay xây dựng một nền văn hoá thân thiện môi trường qua lối
sống tiết độ và biết hy sinh quên mình để chia sẻ và phục vụ
tha nhân.

SỐNG TỈNH THỨC
“Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi
chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” (Lc 12,36)

Suy niệm: Dù đã được cứu chuộc để thừa hưởng hạnh phúc
Nước Trời, các Ki-tô hữu vẫn phải trải qua cuộc hành trình
chiến đấu trong cõi tạm này. Chính vì thế, Chúa dạy chúng ta
phải luôn cảnh giác không để mình bị lôi cuốn vào con đường
lầm lạc, sa lầy trong tội lỗi, nhưng luôn tỉnh thức như người tôi
tớ trung thành sẵn sàng đón Chúa khi Ngài đến lúc chúng ta
không ngờ. Thánh Phao-lô nhắc nhủ: “Chúng ta không thuộc
về đêm, cũng không thuộc về bóng tối; vì thế đừng ngủ…; tốt
hơn hãy tỉnh thức, hãy điều độ” (1Tx 5,5).

Sống Lời Chúa: Hằng ngày duyệt xét lại cách sử dụng của
cải: 1/ Có phung phí, gây tổn hại cho môi trường không? 2/
Có quan tâm chia sẻ với những người yếu thế, dễ tổn thương
không?
Cầu nguyện: Hát Kinh Hoà Bình.

Mời Bạn: Để đề phòng virus, các chiến sĩ tuyến đầu chống
dịch luôn mang khẩu trang, tấm chắn, mặc áo bảo hộ trùm kín
từ đầu đến chân. Trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, các Ki-tô
hữu cũng phải được trang bị đồ bảo hộ, vắcxin và cả “vũ khí
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THỨ NĂM TUẦN 29 TN
Lc 12,49-53

Mời Bạn: Với lý trí, con người kiêu ngạo muốn làm bá chủ vũ
trụ, thay thế Thiên Chúa. Điều này có thể đạt được không, khi
kẻ tưởng mình là bá chủ thế giới rộng lớn lại không làm chủ
được sự sống của chính mình? Vì thế, sinh vật “người” nếu
khôn ngoan, phải tìm đến Đấng là Chủ, là Tạo hóa của đất trời.

BIỆN CHỨNG HOÀ BÌNH-CHIA RẼ
“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất
sao?... Không phải thế đâu, nhưng là sự chia rẽ.” (Lc 12,51)

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian để nghĩ về cùng
đích cuộc đời, nhìn nhận có Thiên Chúa và sống khiêm tốn,
khôn ngoan đúng thân phận mình.

Suy niệm: Hòa bình là khát vọng ngàn đời của nhân loại.
Nhưng là thứ hòa bình nào? Có phải là thỏa hiệp với số đông,
chịu đựng sự dữ, cái ác hay sống trong công lý, sự thiện? Giải
đáp được vấn đề chia rẽ, xung đột biện chứng này, ta sẽ có một
nền hòa bình đích thực. Thứ hòa bình quý giá và đích thực ấy
được Chúa Giê-su giới thiệu trong Tin mừng hôm nay. Nhờ
ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa bùng cháy trong tim, ta sẵn sàng
hy sinh quên mình, chịu dìm trong đau khổ gian truân – tượng
trưng qua phép rửa – để có thể phụng thờ Thiên Chúa và phục
vụ tha nhân, mưu cầu phần rỗi cho mình và cho người khác.
Muốn sống tinh thần Tám mối phúc thật cũng như mến Chúa
yêu người như Chúa dạy, ta không chỉ gặp xung khắc trong
con người mình, nhưng còn với những người chung quanh,
thậm chí với cả người thân. Thế nhưng, với ngọn lửa tình yêu
Chúa, ta sẽ vượt thắng tất cả.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, hôm nay lễ Thánh Gio-an
Phao-lô II, xin cầu bầu cho con khôn ngoan, “đừng sợ” đón
nhận Chúa là Đấng Cứu thế. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 29 TN
Th. Gioan Ca-pét-tra-nô, linh mục
Lc 13,1-9
SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG
“Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu
các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y
như vậy.” (Lc 13,5)
Suy niệm: Con virus Covid-19 ở đâu đó xuất hiện, rồi lan tràn
khắp thế giới, lấy đi mạng sống của rất nhiều người. Con
người đã cầu xin Chúa, nài khấn Trời Phật cứu giúp. Mất kiên
nhẫn vì lời cầu xin chưa được đáp ứng, không ít người thốt
lên: Ông Trời ác quá, không thương con người! Thật kỳ lạ,
điều gì không thỏa lòng, con người lại trút hết cho Thiên
Chúa! Điều trớ trêu đó làm chúng ta nhớ lại biến cố ngày
11/9/2001 tại nước Mỹ: Tại sao Thiên Chúa lại có thể để xảy
ra một thảm họa khủng khiếp như vậy? Chúng ta có thể đã
được nghe câu trả lời thật thâm thúy: Từ bao năm, chúng ta đã
yêu cầu Ngài ra khỏi đời sống chúng ta; chúng ta đã khẩn
thiết xin Ngài để mặc chúng ta một mình cai quản thế giới này.
Chúa là người ‘quân tử’ nên đã lẳng lặng rút lui. Thiên Chúa
là Đấng tốt lành, không tạo nên sự ác. Nói một cách sâu xa
nhất, sự ác do chính con người chống lại Thiên Chúa và “nếu
các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như
vậy.”

Mời Bạn: Người Ki-tô hữu, sứ giả của hòa bình, là ngọn đèn
toả lan ánh sáng và gieo mầm sống tình yêu bác ái, cũng phải
phải đấu tranh tư tưởng giữa những chọn lựa lớn nhỏ trong đời
thường mỗi ngày. Một khi xác lập được tư tưởng và vị thế –
sau một cuộc đấu tranh bản thân – bạn sẽ thấy được thế nào là
sự chia rẽ Chúa Giê-su nói đến.
Sống Lời Chúa: Đừng nô lệ cho ai; hãy là nô lệ cho tình yêu
Thiên Chúa. Chỉ khi ấy ta mới trở thành tác nhân của hòa bình
đích thực.
Cầu nguyện: Dùng lời kinh Hòa bình để cầu nguyện: “Lạy
Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa
trong mọi người.” Amen.
THỨ SÁU TUẦN 29 TN
Lc 12,54-59
BIẾT XEM XÉT ĐIỀU GÌ LÀ PHẢI
“Cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại
này, sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người
không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12,56-57)

Mời Bạn: Điều kỳ lạ là con người có thể chối bỏ Chúa một
cách dễ dàng, rồi sau đó lại tự hỏi tại sao thế giới biến thành
địa ngục! Điều kỳ lạ là chúng ta có thể tin những gì truyền
thông nói mà lại nghi ngờ những gì Kinh thánh mặc khải! Chớ
gì bạn hoán cải đổi đời và đây không phải là điều gì kỳ lạ.

Suy niệm: Dịch bệnh Covid-19 đã lấy đi sinh mạng nhiều
người người Việt nam; có lúc hàng trăm người chết mỗi ngày.
Đại dịch, đói khát, cái chết, đau khổ đánh thức suy nghĩ của ta
về cuộc đời, phận người. Với trí tuệ, con người đã có thể làm
nhiều điều kỳ diệu mà trước đây chỉ có trong truyện giả tưởng:
con người đã có thể vượt ra khỏi trái đất để khám phá vũ trụ;
dù cách nhau nửa vòng trái đất vẫn có thể giao tiếp như đang
diện đối diện… Trí tuệ con người siêu phàm là thế; ấy vậy mà,
con người vẫn vấp phải những giới hạn. Sinh vật có lý trí ấy
đang phải vất vả chống đỡ một mất một còn với con virus tí
hon, kích thước vỏn vẹn 125nm (1 nanomét = 1/tỷ mét). Ngẫm
về con người như thế, “sao các người không tự mình xét xem
cái gì là phải?” Có một Đấng đến cứu con người, “sao các
người lại không biết nhận xét?”

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Sám hối để nhận ra chỗ đứng của mình và vị
trí của Thiên Chúa trong đời mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cái chết gắn liền với sự hiện
hữu của con người. Xin ban sức mạnh để con sám hối và được
sống lại với Chúa. Amen.
https://thanhlinh.net/
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TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE B
First Reading: Isaiah 53:10-11
Through his suffering, the servant of Yahweh will justify
many.
Responsorial Psalm: Psalm 33:4-5,18-19,20,22
A prayer of praise for God’s mercy
Second Reading: Hebrews 4:14-16
Jesus is the high priest who sympathizes with our
weakness.
Gospel Reading: Mark 10:35-45
(shorter form Mark 10:42-45)
Jesus teaches that those who wish to be great must be the
servant of all.

Background on the Gospel Reading
In this Sunday’s Gospel, we continue to read from the
section of Mark’s Gospel that reports Jesus’ journey to
Jerusalem. Last Sunday we heard Jesus lament the
particular challenges those with many possessions face in
order to enter the Kingdom of God. Jesus then predicts
his passion to the Twelve, who are amazed and afraid. In
this part of Mark’s Gospel, Jesus’ words to his closest
disciples seem to be intended to prepare them for the
events that will occur in Jerusalem.
In today’s Gospel, James and John ask to be given seats
of honor when Jesus enters into his glory. Once again, the
disciples seem to be selective in what they hear Jesus say.
They want to share Jesus’ glory, but do not appear to
understand that his glory will be preceded by his
suffering. Jesus notes their lack of understanding and
predicts the suffering they will endure for the sake of the
Gospel. Jesus says that the honor they seek is not his to
give. When the other ten hear what James and John have
asked, Mark reports that they are indignant. Jesus takes
the opportunity to teach them.
Jesus explains the importance of service and sacrifice in
the life of a disciple. In particular, he seems to be
preparing the Twelve for their leadership roles in the
emerging Christian community. Echoing the Gospel we
heard several weeks ago (on the 25th Sunday in Ordinary
Time, Mark 9:33-37), Jesus acknowledges that his
teaching is countercultural. In today’s Gospel, Jesus
contrasts the dynamics within the community of disciples
with those shown by the rulers of the Gentiles.
Following Jesus’ example of sacrificial love continues to
be countercultural in our day as well. We might take this
opportunity to consider our models of authority and
examine our own exercise of authority. On whose
example do we model our leadership?

Family Connection
In the daily routine of family life, power struggles seem
unavoidable. Whenever two or more people live together,
there will be occasions of disagreement and attempts to
exert influence over each other. Today’s Gospel can be
an invitation to consider how authority is exercised in
your household. There is a temptation to exercise our
authority in ways that show our power over others.
Especially when conflicts emerge, many of us rely upon
the power we believe our role gives to us. Jesus teaches
us that there is a more persuasive form of leadership. In
these daily challenges we have the opportunity to practice
and teach the kind of service and leadership Jesus
modeled for us in his ministry and in his passion and
death.
As you gather as a family, invite family members to
participate in a role play in which family roles are
reversed. For example, you might assign children the role
of parents putting their children to bed with parents
acting like the children. Or you may have them role play
parents asking for cooperation from children to clean up
the family room. When the role play is finished, ask if it
was an accurate picture of how this situation usually
plays out in your household. Does everyone cooperate
when asked? What happens when someone doesn’t
cooperate? How are the conflicts that emerge resolved?
Observe that conflicts based on power struggles in
situations such as these seem unavoidable in family life.
In today’s Gospel, Jesus teaches how Christians are to
show their authority over others. Read together today’s
Gospel, Mark 10:35-45. After reading the Gospel, talk
with your family about Jesus’ unique message to his
disciples about how they are to exercise authority. Talk
about ways in which you might apply Jesus’ words in
your family life. Conclude by praying we may receive
honor in God’s eyes by learning to serve others in love.
Pray together the Peace Prayer of Saint 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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