CHÚA NHẬT XV
THƯỜNG NIÊN
NĂM B
Fifteenth Sunday
in Ordinary Time

Ngày 15 tháng 7
năm 2018
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO

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:
Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Phêrô Nguyễn Đức Cường
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

Như chúng ta đã biết: thánh Phanxicô Assisi, sinh trong một gia đình giàu có. Thuở
niên thiếu, người là một cậu bé lêu lỏng hoang phí. Thế rồi vào năm 1202, thành phố
Assisi và Perugia bỗng trở nên thù địch nhau. Phanxicô gia nhập quân đội Assisi và
lên đường chiến đấu. Chàng bị bắt làm tù binh. Sau đó bị xiềng và giam trong hầm
ngục dơ bẩn suốt một năm. Khi được trả tự do, phải mất một thời gian dài, sức khoẻ
chàng mới được khôi phục. Chính biến cố này đã thay đổi cuộc đời chàng. Chàng dẹp
bỏ những bộ quần áo đắt tiền và khoác lên người bộ quần áo công nhân nghèo khổ.
Chàng từ giã gia đình để sống đời ẩn sĩ khổ hạnh. Chàng đặc biệt lưu tâm tới những kẻ
bị xã hội ruồng bỏ. Sở dĩ tình thương ấy lớn mạnh trong tâm hồn chàng là do mối xúc
cảm sâu xa trước hai lời giáo huấn trong Kinh Thánh.

CHRIST, THE INCARNATE WORD

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
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 Harry Hưng
832.640.9417

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

Lời giáo huấn thứ nhất nằm trong sách Sáng Thế Ký, đó là mọi người đều được dựng
nên theo hình ảnh Chúa. Giáo huấn thứ hai nằm trong sách Phúc Âm, đó là sự gì chúng
ta làm cho một kẻ bé nhỏ nhất là chúng ta đã làm cho chính Chúa vậy. Chàng đã xác tín
và thực thi đúng với những lời giáo huấn kể trên. Lần kia, đang lúc đi đường, Phanxicô
gặp một người cùi. Mặc dù rất ghê tởm, nhưng Phanxicô xấn tiến lại ôm hôn con người
bất hạnh đó.
Hơn thế nữa, chính đoạn Tin Mừng hôm nay, ngài được nghe đọc trong một thánh lễ đã
thay đổi toàn bộ nếp sống của ngài. Ngài từ giã nếp sống ẩn sĩ, dùng đức khó nghèo
làm hành trang lên đường để rao giảng Tin Mừng. Nếp sống này chẳng bao lâu đã lôi
cuốn được nhiều thanh niên. Và những tu sĩ đầu tiên của dòng Phanxicô này ra đi khắp
nơi, chăm sóc các bệnh nhân và giúp đỡ những người nghèo. Họ lấy trời làm nhà và ăn
uống bất cứ thứ gì người ta bố thí cho. Đức khó nghèo biến họ trở nên một với những
kẻ nghèo khó. Và đó cũng chính là nếp sống mà Chúa Giêsu đã chọn.
Thánh Phanxiô kêu gọi mọi người giúp đỡ kẻ nghèo tuỳ theo hoàn cảnh của mình, và
nhường cho kẻ khác trách nhiệm động viên quần chúng và chính quyền tấn công vào
cội rễ phát sinh ra sự nghèo khổ. Điều đó dẫn chúng ta đến một kết luận thật quan
trọng. Đó là ngày nay hơn bao giờ hết, xã hội đang cần những loại chứng từ phục vụ
người nghèo như Chúa Giêsu, như thánh Phanxicô, như Mẹ Têrêsa...
Phải, thế giới đang rất cần những người biết giúp đỡ kẻ nghèo tuỳ theo hoành cảnh
riêng của mình. Lời giáo huấn của Chúa trong đoạn Tin Mừng sáng hôm nay thật rõ
ràng. Tất cả chúng ta đều được mời gọi rao giảng Phúc Âm. Và chúng ta có thể rao
giảng Phúc Âm bằng cách biểu lộ tình yêu và sự quan tâm đối với kẻ khác, nhất là
những kẻ nghèo túng và khổ đau.

Và để kết luận, chúng ta hãy nhớ lại kinh Hoà Bình của thánh Phanxicô Assisi: Vì
chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
www.gpcantho.com

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

DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
là $85,000 Mỹ kim. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp
cho Tổng Giáo Phận $150 Mỹ kim, hay nhiều ít tuỳ khả năng. Rất mong sự cộng tác
của quý Ông Bà Anh Chị Em.

Thư Ký
Đào Bích Châu

QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

713.478.9699

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

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
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

$43,380

NHÀ HÀNG BẢO TRỢ GIÁO XỨ
PHỞ DUY và KIM SƠN
Khách hàng đến Phở Duy hoặc Nhà Hàng Kim Sơn dùng bữa và mang RECEIPT về
cho Giáo Xứ, Phở Duy ủng hộ 10% và Nhà Hàng Kim Sơn ủng hộ 15% 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 xin tiền hay thùng khấn Đức Mẹ/Thánh Giuse.
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $17,874 Mỹ kim và thu tiền lần hai cho Hội Bác
Ái Thánh Vincentê được $3,451 Mỹ kim. Cuối tuần ngày 1 tháng 7, thu tiền lần hai cho
Quỹ Bác Ái của Đức Thánh Cha được $3,319 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
GHI DANH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ
NIÊN KHÓA 2018 - 2019
Trường Mẫu Tâm sẽ bắt đầu ghi danh cho các em
Lớp Giáo Lý và Việt Ngữ từ mẫu giáo đến lớp 12
cho niên khóa 2018 - 2019.

Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198

Chương trình ghi danh:
Chúa Nhật, ngày 15, 22, và 29 tháng 7 năm 2018
Từ 9:00 sáng đến 1:00 trưa
Hết hạn ghi danh sau ngày 29 tháng 7 năm 2018

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

Cursillo
713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
832.473.3767

$41,620

myEoffering – ĐÓNG GÓP QUA MẠNG
Giáo xứ có chương trình (myEoffering - Electronic Offering) đóng góp qua Mạng hàng
tuần hoặc đóng góp những nhu cầu khác giúp xây dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín
dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương mục nhà Bank. Xin liên lạc Văn Phòng Giáo
Xứ hoặc lên trang mạng của Giáo Xứ www.giaoxungoiloi.org để ghi danh hoặc biết
thêm chi tiết.

Thiếu Nhi Thánh Thể
Trương Đạt
281.389.0958

Thăng Tiến Hôn Nhân
Vũ Hữu Thự
832.247.5969

51%

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.

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714

Vũ Ngọc

Đóng Góp (tính đến 8/7/18)

Còn Thiếu

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

Phan Minh Phượng

$85,000

% Đóng Góp

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Trọng Tân

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

Những chứng thư cần có khi ghi danh cho các em:
 Học lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu cần có chứng thư Rửa Tội.
 Học lớp Thêm Sức cần có chứng thư Rửa Tội và Rước Lễ Lần Đầu.
Ban Giáo Dục cũng kêu mời quý anh chị nào muốn hướng dẫn hoặc phụ giúp các em
trong việc dạy Giáo Lý hoặc Việt Ngữ, xin đến gặp Ban Giáo Dục trong những ngày
ghi danh.
Lưu ý: Khai giảng niên khóa 2018-2019 - ngày 19 tháng 8 năm 2018
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VÉ SỐ NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Giai Đoạn III
Kính thưa Cha Chánh xứ, Cha Phó xứ và các Thầy Phó tế,
Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Sau những tháng ngày cầu nguyện, làm việc của nhóm kiến trúc sư, các công ty liên
hệ và ban xây cất của giáo xứ, cùng với sự hợp tác đóng góp của quý ông bà và anh
chị em, việc nới rộng nhà thờ của chúng ta sắp thành hiện thực. Theo chương trình
đang hoạch định, chúng ta sẽ khởi công xây cất trong năm nay.

Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

Giáo xứ đang bán vé số gây quỹ trong Giai Đoạn III, giúp việc nới rộng nhà thờ mau
hoàn thành. Giá ủng hộ mỗi vé là $20 mỹ kim. Lô Độc Đắc: Xe Lexus NX300 2018,
đang đậu trước cửa nhà thờ và thêm các lô trúng giá trị khác. Vé số được bán ở cuối
nhà thờ sau các thánh lễ.

Thánh nhạc, Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang

Các lô trúng sẽ được xổ vào 9 giờ tối Chúa Nhật, ngày 7 tháng 10 năm 2018 trong 2
Ngày Vui Họp Mặt (6 và 7 tháng 10) hàng năm của giáo xứ chúng ta.

CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN

Kính xin quý Ông Bà và Anh Chị Em, đặc biệt các chủ nhân cơ sở thương mại vui
lòng ủng hộ mua vé số, giúp giáo xứ sớm hoàn thành dự án nới rộng nhà thờ. Quý Ân
Nhân mua ủng hộ trên $1,000 mỹ kim, giáo xứ sẽ treo banner quảng cáo cơ sở
thương mại của quý vị trong khuôn viên giáo xứ.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

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

Chân thành cám ơn sự rộng lượng ủng hộ của quý Ông Bà và Anh Chị Em.
Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ
Võ Tiến Đạt

Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh
Trần Văn Quang

Lô Độc Đắc:
2018 Lexus NX300

Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone X

Lô Hạng Nhất:
Tempur-Pedic Queen Size Mattress
(Bảo Trợ: Anh Lãng Nguyễn Direct Furniture)

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

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

5 Lô An Ủi:
mỗi lô $100.00

Giá Ủng Hộ mỗi vé: $20.00

CHRIST, THE INCARNATE WORD
MÔ HÌNH NỚI RỘNG NHÀ THỜ

Giáo Lý Tân Tòng
Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng
Ban Xã Hội
Vũ Duy Dương
281.983.9062
Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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THI CA SUY NIỆM
TUẦN LỄ CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. B
THỨ HAI
HÒA BÌNH TRONG CHÂN LÝ
(Mt 10, 34 - 42; 11, 1)

tuyên bố rằng: “Thiên Chúa đã chết”. Đã có lần Gagarin, phi
hành gia Liên Xô, người đầu tiên bay lên qũy đạo trái đất rồi
bảo rằng: “Chẳng có Thiên Chúa đâu cả!”. Và cũng có một
thời người ta cho rằng: khoa học tiến bộ sẽ là lời giải đáp cho
mọi vấn đề, và lúc đó, khoa học sẽ trở thành nấm mồ chôn vùi
Thiên Chúa!

Đã có nhiều lần Đức Giêsu đưa ra những lời phát biểu rất chói
tai để dẫn người ta về một thực tại thiêng liêng nào đó, nhằm
loan báo cho dân một chân lý, mầu nhiệm Nước Trời. Tuy
nhiên, đối với dân chúng, nhiều người đã không hiểu và cảm
thấy ngược đời nên có những phản kháng dữ dội.

Thật vậy, con người ngày nay ảo tưởng và ngây ngô khi nghĩ
rằng: “Một tay che kín cả bầu trời” nên không cần có Thiên
Chúa nữa. Họ muốn loại bỏ tôn giáo và tự tin trong thế giới
thực nghiệm. Nền tảng của họ được xây dựng thuần túy trên
những phát minh khoa học. Đây là những lựa chọn sai lầm.

Hôm nay, Đức Giêsu cũng tuyên bố một câu xem ra rất nghịch
lý: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất;
Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm
giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa người ta với cha
mình, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù
của mình chính là người nhà" (Mt 10, 34-36). Thoạt nghe,
xem ra có vẻ mâu thuẫn, bất thường và khó hiểu. Tuy nhiên, đi
vào chiều sâu của vấn đề, chúng ta mới thấy sáng tỏ một chân
lý, đó là: chỉ có bình an đích thực khi chấp nhận sự thật; chấp
nhận loại trừ những sai quấy. Bao lâu ta còn để cho sự ác, bất
công, gian dối lộng hành, thì bấy lâu chúng ta không có bình
an, nếu có, cũng chỉ là thứ bình an giả tạo.

Nên biết rằng: Thiên Chúa là nguyên nhân đệ nhất của mọi
vấn đề. Lời Chúa phải là nền tảng để khám phá, xây dựng và
phát minh. Một nhà nghiên cứu khoa học chân chính sẽ nhận
ra quyền năng của Thiên Chúa ngay trong công trình khảo cứu
của mình. Thật vậy, chính nhà bác học Galilê đã nhìn
nhận: “Tôi thấy Thiên Chúa đi qua ống kính viễn vọng của
tôi!”.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sám hối để được ơn tha
thứ. Phải từ bỏ thái độ chai lỳ, vô ơn và bất kính trước những
ơn lành mà Ngài đã ban xuống trên cuộc đời, trong gia đình,
nơi Giáo xứ và ngoài xã hội. Đừng giả điếc làm ngơ; đừng
kiêu ngạo, tự phụ và ích kỷ, khiến cho Lời Chúa bị bóp nghẹt
và không trổ sinh hoa trái được.

Như thế, chúng ta cũng đâu lạ gì khi trong gia đình có những
thành phần chống đối nhau. Tại sao thế? Thưa, chỉ vì có
những chuẩn mực trong cuộc sống, những lựa chọn khác nhau,
dẫn đến hệ quả khác nhau.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải đắn đo và cẩn trọng
khi chọn lựa. Khi đã chọn điều tốt, phải kiên trì bảo vệ để đạt
được sự bình an đích thực. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất
trong cuộc đời của chúng ta, đó là: chọn Chúa là gia tài, cùng
đích của mỗi người để được an vui, hạnh phúc đích thực.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng
con biết sám hối, nhạy bén để nhận ra thánh ý Chúa và mau
mắn thi hành để khỏi bị khiển trách như dân thành
Khoradin, Bethsaiđa và Capharnaum. Amen.
THỨ TƯ
KHIÊM TỐN ĐỂ ĐÓN NHẬN MẶC KHẢI
(Mt 11, 25-27)

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chiến đấu trong sự
thiện, để luôn đứng về phía sự thật, hầu đem lại sự bình an
thực sự. Amen.

Xem lại CN 24 TN A, lễ Thánh Tâm A
và lễ thánh Phan-xi-cô At-si-si ngày 4/10.

THỨ BA
SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC ƠN THA THỨ
(Mt 11, 20-24)

Thái độ kiêu ngạo là điều rất nguy hiểm, nó có nguy cơ cản trở
ơn cứu độ.

Sự cố ngày 11-09-2001 tại nước Mỹ khi tòa nhà tháp đôi sụp
đổ và cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, điều này đã
làm cho cả thế giới phải sững sờ! Tại sao một đất nước nổi
tiếng về an ninh, khoa học... lại để xảy ra biến cố đáng tiếc
này? Sau hàng loạt những câu hỏi nhằm thỏa mãn sự thắc mắc
tự nhiên của con người, thì câu hỏi quan trọng nhất và cũng là
gốc rễ, căn nguyên của vấn đề được đưa ra, câu hỏi đó là: “Tại
sao Thiên Chúa cho phép xảy ra một thảm họa kinh hoàng
như vậy?” Và người ta nhận được câu trả lời của một cô gái,
con của một vị mục sư Tin Lành như sau: “Tôi nghĩ Thiên
Chúa rất buồn vì điều đó, bởi vì từ nhiều năm nay, chúng ta
đã yêu cầu Ngài đi ra khỏi trường học và đời sống của chúng
ta. Như thế, chúng ta làm sao có thể mong Chúa can thiệp khi
ta đã khẩn thiết xin Ngài hãy để mặc chúng ta một mình!”.

Người kiêu ngạo là người dễ trở nên chai lỳ, cứng cỏi và phủ
nhận những chân lý đến từ Thiên Chúa hay phẩm chất tốt của
anh chị em mình. Vì thế, mãi mãi họ là những người cố thủ,
ích kỷ….
Hôm nay, Đức Giêsu đã tạ ơn Chúa Cha vì Người không cho
những người thông thái và khôn ngoan biết mầu nhiệm Nước
Trời , nhưng lại mặc khải Nước Trời cho những kẻ bé mọn.
Trong thực tế chúng ta vẫn thấy có nhiều người rất bình dân,
học hành chẳng tới đâu, họ là những người khiêm tốn, nên đời
sống đức tin của họ sâu xa và sống động! Ngược lại, những
người tài giỏi, uyên thâm thì đức tin lại leo lét. Tại sao vậy?
Thưa vì đức tin là một quà tặng của Thiên Chúa trao ban cho
những ai biết khiêm tốn đón nhận chứ không phải là kết quả
của cuộc sưu tầm trí thức nơi con người.

Thật vậy, tội lớn nhất của nhiều người ngày hôm nay chính là
tội không tin có Thiên Chúa. Vì thế, đã có một thời người ta
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Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống, chúng con luôn phải đối
diện với những lo toan như cơm, áo, gạo, tiền, khiến đôi khi
chúng con cảm thấy nặng nề và thất vọng. Xin Chúa ban
cho chúng con biết đến với Chúa để được Chúa cho nghỉ
ngơi bồi dưỡng. Amen.

Ơn cứu độ sẽ được dành cho những ai khiêm tốn và cần đến
lòng thương xót của Thiên Chúa chứ không đến được với
những người kiêu căng, ngạo nghễ và cậy dựa thuần túy vào
khoa học. Hạng người này, Thiên Chúa sẽ loại trừ, hay nói
đúng hơn vì họ không chịu đón nhận tình thương và mạc khải
của Thiên Chúa.

THỨ SÁU
GIỮ LUẬT VÌ LÒNG MẾN
(Mt 12, 1-8)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng
con đức tin. Xin Chúa cho chúng con được trở nên đơn sơ
để đức tin nơi chúng con ngày càng được lớn lên trong ân
sủng của Chúa. Amen.

Chúng ta vẫn thường nghe những người khác tôn giáo nhận
định về người Công Giáo như sau: “Những người theo đạo
Công Giáo sướng thật! Ngày Chủ nhật họ ăn mặc đẹp, nghỉ
ngơi để đi lễ nhà thờ”.

THỨ NĂM
MANG “ÁCH” VÀ “GÁNH” CỦA CHÚA ĐỂ ĐƯỢC
BÌNH AN
(Mt 11, 28-30)

Lời nhận định tuy thật đơn sơ nhưng cũng đủ để cho chúng ta
thấy rằng: Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa. Ngày tưởng
niệm và tạ ơn Chúa vì Ngài đã tạo dựng nên tất cả cho con
người hưởng dùng. Đồng thời cũng là ngày tưởng niệm hồng
ân cứu chuộc của Đức Giêsu nơi lịch sử nhân loại. Trong ngày
này, chúng ta thi hành việc bác ái, nâng đỡ những người túng
thiếu, bần cùng. Đồng thời, chúng ta cũng dùng ngày này để
làm mới lại tình yêu của mọi thành viên trong gia đình.

Xem lại CN 14 TN A, lễ Thánh Tâm A,
lễ thánh Phan-xi-cô At-si-si ngày 4/10 và thứ Tư tuần 2 MV.
Trong xã hội ngày nay, số người tự tử khá cao. Điều đáng nói
là những người tự tử ở độ tuổi thanh thiếu niên lại nhiều nhất.
Tại Nhật Bản, người ta ước tính cứ 16 phút lại có một người tự
tử. Tự tử chiếm tỉ lệ cao hơn cả tại nạn giao thông ở đất nước
này.

Như vậy, vì tình yêu, Thiên Chúa dựng nên tất cả. Cũng vì
tình yêu, con người được đón nhận tất cả. Nên cũng chỉ có con
đường duy nhất chính là tình yêu để dẫn đưa con người đến
gặp Thiên Chúa và đến được với nhau.

Khi tìm hiểu nguyên nhân, người ta nhận thấy nhiều bạn trẻ bế
tắc trong công việc, thất bại trong tình yêu, không tìm ra ý
nghĩa, giá trị của cuộc sống, nên đã tìm đến cái chết như một
sự giải thoát. Nói chung, họ thấy gánh nặng cuộc đời quá lớn,
khiến không thể mang vác nổi, vì thế đành “hạ gánh buông
trôi” chấm dứt cuộc đời.

Nếu làm mọi chuyện chỉ vì sợ tội, sợ mất chức, sợ tiếng chê,
rồi sinh ra nhu nhược hay tàn ác trong khi thi hành bổn phận
thì thật là tắc trách. Tự bản chất, con đường này không thể gặp
được Thiên Chúa và không thể có mối tương quan thân tình
với nhau, bởi vì nó được thi hành bằng mệnh lệnh của cái đầu
mà không phải bằng tình thương của trái tim.

Hôm nay, Đức Giêsu mời gọi hãy mang lấy “ách” và “gánh”
của Ngài để được bình an và hạnh phúc, vì “ách” của Ngài thì
êm ái và “gánh” của Ngài thì nhẹ nhàng. Đồng thời Đức
Giêsu cũng mời gọi mỗi chúng ta hãy học với Ngài vì Ngài
hiền hậu và khiêm nhường trong lòng.

Hôm nay, Đức Giêsu khiển trách những người Pharisêu về thái
độ nệ luật của họ, nên đã đánh mất đi tương quan với Thiên
Chúa và với nhau trong tình yêu. Họ đã thể hiện và củng cố uy
quyền của mình bằng sự tàn ác, vô nhân đạo và mất đi tính
người. Vì thế, Đức Giêsu cho họ biết là lòng nhân hậu thì quý
hơn của lễ được làm nên bởi sự ích kỷ, bất nhân, tàn ác. Thiên
Chúa cần sự bao dung, tha thứ và nhân hậu trong của lễ. Vì
thế, Đức Giêsu đã nói: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ
tế” (Mt 12, 7).

“Ách” của Đức Giêsu chính là sự “hiền hậu”, “khiêm
nhường”. Khi mang lấy trong mình sự “hiền hậu”, “khiêm
nhường”, chúng ta sẽ thấy mọi chuyện chở nên êm ái và nhẹ
nhàng. Còn “gánh” của Đức Giêsu chính là “luật yêu
thương”.
Trong đời sống của người tín hữu, chúng ta sẽ gặp không ít
những khó khăn bên trong và bên ngoài. Khó khăn về thể lý
lẫn tinh thần. Khó khăn về những hiểu lầm, cố chấp, bất công.
Khó khăn về sự chung thủy... Những cái đó chính là
những “ách” và “gánh” của cuộc đời.

Như vậy, Đức Giêsu nhấn mạnh đến ý nghĩa cốt lõi của ngày
Sabát và đưa con người đến chỗ nhận ra ý định yêu thương
của Chúa, đồng thời mời gọi con người biết cộng tác vào việc
thánh hóa ngày ấy theo như ý Thiên Chúa muốn.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì nhờ lề luật của
Chúa mà chúng con được tự do, hạnh phúc. Xin cho chúng
con biết tuân giữ luật vì lòng yêu mến. Amen.

Khi mang “ách” và “gánh” cuộc đời như vậy, chúng ta cảm
thấy nặng nề và muốn buông xuôi, bỏ cuộc, bởi vì chúng ta
đối diện và phải mang cái “ách” đó bằng sự kiêu ngạo, tự phụ,
ích kỷ chứ không phải là hiền hậu và khiêm nhường theo tinh
thần của Chúa. Hơn nữa,“gánh” của cuộc đời mà chúng ta vẫn
mang theo chính là sự bảo thủ, ghen ghét, không thông cảm và
cố chấp chứ không phải là “luật yêu thương”!

THỨ BẨY
ĐỨC GIÊSU, NGƯỜI TÔI TRUNG CỦA THIÊN CHÚA
(Mt 12, 14-21)
Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh Đức Giêsu chữa lành
một người bại liệt, lần này xảy ra ngay giữa Hội Đường và lại
vào đúng ngày Sabát. Vì thế, nhân dịp này, những người
Pharisêu tính kế lập mưu để tìm cách giết Đức Giêsu.

Mong sao mỗi chúng ta hãy mang lấy “ách” và “gánh” của
Đức Giêsu và hãy học cùng Ngài để được bình an.
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Khi biết được ý định của họ, Đức Giêsu đã tìm cách để lánh đi
nơi khác. Ngài cũng cấm không cho những kẻ theo mình tiết lộ
điều gì liên quan đến Ngài. Sự tránh né này không phải vì sợ
hay do nhát đảm hoặc yếu thế..., nhưng là để tránh đi sự hiểu
lầm vì “giờ” của Ngài chưa tới. Đây cũng chính là thái độ của
những người cao thượng lấy “nhu thắng cường, nhược thắng
cương”.
Sang phần hai của bài Tin Mừng, thánh Mátthêu đã khéo léo
khi giới thiệu Đức Giêsu như người Tôi Trung trong Cựu Ước
mà tiên tri Isaia đã loan báo. Những đặc tính để nhận ra Ngài là:
hiền lành và khiêm nhường, không cãi vã, không la lối. Ngài
không bẻ gẫy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói.
Lời Chúa hôm nay muốn mời gọi chúng ta hãy sống yêu
thương, nhân từ và kiên nhẫn. Không vì ghen tức mà tìm cách
hại người khác chỉ vì việc tốt họ đã làm. Cũng không vì ích kỷ
đến độ thấy người khác tốt lành hơn, nhân hậu hơn, làm được
nhiều việc tốt hơn mà sinh lòng ác độc đối với anh chị em
chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, hình ảnh Chúa hiền hậu, khiêm nhường và
hết lòng yêu thương luôn là lời mời gọi cho chúng con noi
theo. Xin Chúa cho chúng con trở nên những con người
thánh thiện, luôn biết yêu thương người khác. Amen.
Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP

Archdiocese of Galveston-Houston
Silver (25th) & Golden (50th)
Anniversary of Marriage
The 2018 Wedding Anniversary Jubilee Mass honoring
couples celebrating their Silver (25th) and Golden (50th)
Anniversary of marriage in the Catholic Church will be at
the Co-Cathedral of the Sacred Heart.

Silver (25th) Anniversary:
August 24: Deadline to register
September 16 at 3pm: Wedding Anniversary Jubilee Mass

Golden (50th) Anniversary:
September 30: Deadline to register
October 21st at 3pm: Wedding Anniversary Jubilee Mass
Please register online at
https://www.archgh.org/offices-ministries/pastoraleducationalministries/family-life-ministry/marriageenrichment/wedding-anniversary-jubilee/
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

QUẢNG CÁO VÀ BẢO TRỢ
Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
281.495.8133
Email: info@giaoxungoiloi.org

Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH
11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com

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.
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281.988.6155

HƯƠNG XUÂN TOFU

8388 W. Sam Houston S. Suite 134
Houston, Texas 77072
 Hương Xuân sản xuất đậu hũ tươi (trắng)

và chiên mỗi ngày

 Đậu hũ Hương Xuân không sử dụng thạch

cao và chất bảo quản

 Đậu hũ Hương Xuân đang có bán tại các chợ:

THANH BÌNH, TIẾN HƯNG, BẾN THÀNH,
VIỆT HOA, ĐỒNG KHÁNH, THẮNG HƯNG I,
THẮNG HƯNG II, HƯNG ĐÔNG, HUY VIDEO,
MỸ HOA, HỒNG KÔNG II & IV
Xin gọi:
832.581.5180 & 281.416.6231
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