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Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
Thư Ký:
Maria Lê Thị Hiền
Giờ Văn Phòng:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 am – 5:00 pm
đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
Thứ Hai đến Thứ Bảy:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:00 pm
Chúa Nhật:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:30 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:00 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm
Nguyễn Luận Louis
832.274.8163
Chúa Nhật
7:00 am
Trần David
713.614.5546
9:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
11:00 am
Bạch Thái Hùng
832.350.2642
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:00 pm
Ban Giáo Lý
7:00 pm
Giải Tội:

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

DÂN CHÚNG VÀ LINH MỤC CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN
Thật là dễ dàng để bứt đứt một sợi chỉ
nhưng khi đặt một ngàn sợi chỉ cùng
với nhau trong một sợi dây bện thì
thật khó mà cắt chúng ra làm hai. Cầu
nguyện thì cũng giống như thế. Khi
chúng ta cùng nhau cầu nguyện, đặc
biệt là trong khi cử hành phụng vụ,
lời cầu nguyện của chúng ta có một
sức mạnh vô song. Thiên Chúa rất hài
lòng với lời cầu nguyện này. Khi
chúng ta cùng nhau cầu nguyện,
Thiên Chúa là Cha của chúng ta sẵn
sàng đoái nhìn chúng ta trong Con
yêu dấu của Người, là Đầu của Thân
Thể, Giáo Hội của Người. Lời cầu
nguyện cùng nhau trong phụng vụ
như là thân mình của Đức Kitô, là lời
cầu nguyện tốt đẹp nhất.
Bài đọc đầu tiên của ngày hôm nay
biểu hiện được lời cầu nguyện phụng
vụ chung này, Môsê cần sức mạnh để
tiếp tục cầu nguyện trong cuộc chiến
đấu với người Amalếch. Bao lâu
Môsê đưa hai tay lên cầu nguyện thì
dân Israel chiến thắng, nhưng khi ông
buông tay xuống thì người Amalếch
lại phản hồi và chiến thắng. Tiếp đó,
Aaron, người anh em của Môsê và
Hur bạn của ông đã giúp ông giữ cánh
tay luôn luôn ở trong tư thế cầu
nguyện, bởi đó dân Israel đã chiến
thắng cuộc chiến.
Môsê và đôi tay giơ lên trong tư thế
cầu nguyện thì giống như linh mục
ngày hôm nay với đôi tay dâng lên
cầu nguyện trong phụng vụ của
Thánh Lễ. Linh mục sẽ không còn
mệt mỏi như Môsê đã mệt mỏi xưa
kia vì mọi người trong Thánh Lễ đã
cùng hiệp lòng, cùng nâng bàn tay và

cánh tay của linh mục. Giáo dân và
linh mục đã cùng cầu nguyện với
nhau. Linh mục sẽ không cầu nguyện
cho chính ngài, ngài là vị lãnh đạo, là
chủ tịch, là người thay thế và đại diện
cho giáo dân, cho toàn dân. Đó là thời
gian mà linh mục và giáo dân nói
hoặc hát cùng với nhau như trong
kinh Vinh danh hoặc trong những lời
tuyên xưng. Tiếp đó giáo dân đáp lại
những lời cầu nguyện mà vị linh mục
đã xướng trên mọi người. Giáo dân
lắng nghe cách chăm chú và cầu
nguyện trong tâm hồn họ, đặc biệt là
trong suốt kinh nguyện Thánh Thể.
Tư tế linh mục là dấu hiệu hợp nhất
của phụng vụ, điều đó được tỏ hiện
qua lời cầu nguyện dâng lên Thiên
Chúa như là một dân duy nhất. Tất cả
chúng ta như hằng ngàn sợi chỉ đã
hình thành trong một sợi dây thừng.
Không chỉ vị linh mục nơi Thánh Lễ,
nhưng là mọi người đều cần thiết và
xứng đáng để nâng đỡ những người
bạn Công giáo, đặc biệt là sự trung
thành trong lời cầu nguyện khi chúng
ta cảm thấy Thiên Chúa không đáp lời
chúng ta. Chúng ta tin rằng sự giúp
đỡ của chúng ta đến từ Thiên Chúa
nhưng có lúc khó mà hành động theo
như niềm tin của chúng ta.

Chúa Giêsu hiểu sự yếu đuối của
chúng ta. Đó là lý do vì dao Ngài đã
nói với chúng ta về dụ ngôn sự cần
thiết của cầu nguyện luôn luôn và
đừng bao giờ mất hy vọng. Người góa
phụ trong dụ ngôn là môt bằng chứng.
Một bằng chứng về sự bền bỉ, bà đã
Xem tiếp trang 3

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch
Võ Tiến Đạt

281.827.9571

Phó Chủ Tịch
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Thư Ký
Đào Bích Châu

713.478.9699

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phó Tế Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:
Đoàn Kimberly

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự

832.247.5969

Phó Chủ Tịch
Lê Catherine Thúy
832.451.0397
Thành Viên
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Lâm
281.748.8067

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
THÁNG MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ
Trong tháng Mười, 6 giờ 20 tối thứ Hai và Ba, có giờ lần hạt Kinh Mân Côi và
dâng bông kính Đức Mẹ.
Các ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 6 giờ 20 tối có giờ lần hạt Kinh Mân Côi; 7 giờ
tối thánh lễ và nghi thức dâng bông kính Đức Mẹ.
CUNG NGHINH ĐỨC MẸ
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 10, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh Đức Mẹ lúc 5:15
chiều. Ngay sau cung nghinh Đức Mẹ, Thánh lễ chiều thứ Bảy như thường lệ.
ĐẠI LỄ Á CHÂU
Chúa Nhật, ngày 30 tháng 10 lúc 2 giờ trưa, Đại Lễ Á Châu sẽ được tổ chức tại
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể. Trường Mẫu Tâm sẽ nghỉ.
LỄ CÁC THÁNH - LỄ BUỘC
Thứ Hai, ngày 31 tháng 10: Thánh Lễ Vọng vào lúc 7:00 tối.
Thứ Ba, ngày 1 tháng 11: Thánh Lễ 7:00 sáng, 12:10 trưa, 5:00 chiều, và 7:00
tối.
LỄ CÁC DẲNG LINH HỒN
Thứ Tư, ngày 2 tháng 11: Thánh Lễ 7:00 sáng và 7:00 tối.
THÁNH LỄ TẠI NGHĨA TRANG FOREST PARK WESTHEIMER
Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 lúc 9:00 sáng (gần Mộ Đức Ông Philliphê Lê Xuân
Thượng).
QUỸ PHỤC VỤ (DSF) 2022
Năm nay, Giáo Xứ Ngôi Lời được ấn định quyên góp $93,000 Mỹ kim. Xin kêu
gọi mỗi gia đình vui lòng đóng góp cho Giáo Phận $150.00 Mỹ kim hay nhiều ít
tuỳ khả năng. Cám ơn sự cộng tác của quý Ông Bà Anh Chị Em.
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.

Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557

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)

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353

***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.***

Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phạm Thái

281.250.4512

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin
viết email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao email cho Văn Phòng Giáo Xứ.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $24,100 Mỹ kim. Thu tiền lần hai, tuần 2/10 cho Quỹ Tổng
Giáo Phân Phục Vụ cho Quân Đội Hoa Kỳ được $6,933 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.

bị từ chối, bị bỏ rơi. Chúa Giêsu đã
không muốn chúng ta bỏ cuộc, không
có vấn đề gì khó, hay mất bao lâu để
chúng ta cầu nguyện cho một điều gì.
Để chúng ta cùng nhau cầu nguyện
trong suốt Thánh Lễ.

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
Phạm Quốc Tuấn
Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thanh Hương
Thánh Lễ Anh Ngữ: 2 pm Chúa Nhật
Nguyễn Giao
Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

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 Luận và Thúy
832.274.8163
Vũ Duy Chinh

832.830.3784

Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

Trích trong ‘Mở Ra Những Kho
Tàng’ - Charles E. Miller

Là một người Công giáo, một thành
phần của Giáo Hội, chúng ta có trách

Cafe Catholica Lite
The Café Catholica program seeks to help young adults (ages 18-39)
encounter Christ and his Church. All young adults are invited to join us for
Café Catholica Lite throughout the year.

The next Café Catholica Lite will be held on November 3 at St. Frances
Cabrini Church (10727 Hartsook St., Houston) from 7:00-8:45 p.m. Our
speaker is Julie Fritsch Dumalet, Director for the Office of Pro-Life
Activities, and her talk will be, “After Roe: Autonomy, Equality, & Health
Care.” The night will include lite snacks, the talk, Q&A, and communal
prayer. The talk will be available to view online
For more information contact the Office for Young Adult and Campus
Ministry at yacm@archgh.org or 713-741-8778.

ĐẶC TRÁCH

Ban Xã Hội

Chúng ta đến với Thánh Lễ với nhiều
lý do, và có thể mọi người trong
chúng ta đều được thúc đẩy bởi lý do
riêng của mỗi người mà chúng ta cho
là quan trọng nhưng trên hết chúng ta
phải được cảnh báo để thực hành bài
học của phụng vụ trong ngày hôm
nay.

nhiệm hướng đến người khác. Aaron
và Hur đã không bỏ rơi Môsê trong
lúc ông mệt mỏi. Họ không nghĩ rằng
Môsê cầu nguyện một mình hoặc họ
phải chú ý tới những lời cầu nguyện
riêng của họ. Thiên Chúa hài lòng
với lời cầu nguyện đầy mạnh mẽ bởi
vì chúng ta cầu nguyện với tất cả
không phải như những cá nhân độc
lập, nhưng là cùng nhau như những
người Công giáo, những người của
Giáo Hội được hợp nhất trong tinh
thần và trong thân thể của Đức Kitô.

713.240.2683

Đại Hội Công Bố 2022: Tôi Sẽ Yêu
Tất cả các trưởng ban ngành, giáo lý viên, thiện nguyện viên, ban điều hành
Giáo Xứ, cũng như mọi người Công Giáo đều được mời đến tham dự Đại Hội
Công Bố 2022: Tôi Sẽ Yêu. Đai Hội được tổ chức tại nhà thờ St. Ignatius
Church (7810 Cypresswood Dr., Spring) ngày 11-12 tháng 11 năm 2022. Sẽ
có các bài thuyết trình cho nhóm lớn và nhỏ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban
Nha, và tiếng Việt. Đây là cơ hội nối kết, học hỏi, và cầu nguyện chung với
nhau. Xin kính mời mọi người ghi vô lịch để cùng đến tham dự với chúng tôi
vào mùa thu này nhé! Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc 713-741-8723
hoặc proclaim@archgh.org hoặc vào trang mạng: www.archgh.org/proclaim.
Proclaim 2022: I Will Love
All ministry leaders, catechists, volunteers, core team members, and Catholic
faithful are invited to join for Proclaim 2022: I Will Love. The conference
will be held at St. Ignatius Church (7810 Cypresswood Dr., Spring) on
November 11-12. The conference includes keynote speakers, breakout
sessions, networking opportunities, and time for communal prayer. Please
save the date and join us this fall! For more information contact 713-7418723 or proclaim@archgh.org or go to www.archgh.org/proclaim.

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
những viên đá đầu tiên xây dựng nền hoà bình thế giới bằng
cách gửi đến những người anh em chung quanh bạn những lời
nói bình an. Công việc này lắm khi lại đơn giản tới mức bạn
chỉ cần loại trừ ra khỏi môi miệng bạn những lời gắt gỏng,
chua cay, thoá mạ, thô tục...

THỨ HAI TUẦN 29 TN
Lc 12,13-21
CỦA CẢI Ở ĐÂU RỒI?
“Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo
đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15)

Chia sẻ: Thử đưa ra một phương thế giúp nhau chữa thói quen
hay nói tục.

Suy niệm: Lòng ham mê tìm kiếm của cải của con người
dường như không có giới hạn. Thời xưa, người ta tưởng chỉ
cần đủ ăn đủ mặc; ngày nay mức sống cao hơn nhưng người ta
chưa lấy thế làm đủ mà vẫn miệt mài tìm kiếm thêm nhiều của
cải để hưởng thụ nhiều hơn nữa. Đó chính là suy tính của “ông
phú hộ kia” khi ông xây thêm nhiều nhà kho để chứa hết “của
cải ê hề” của ông và rồi “ăn uống vui chơi cho đã”. Chúa cho
biết “ông phú hộ kia” quên mất một điều: cuộc sống của ông
sẽ kết thúc vì ông không phải là chủ của mạng sống ông; và
lúc đó ông không thể trả lời được của cải mà ông thu tích
đó “sẽ về tay ai”.

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn hãy chủ ý nói một lời bình an
thực sự với một người đang sống gần bạn hoặc đang công tác
cùng với bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thông ban cho con sự hiền lành
dịu dàng của Chúa, để con trở nên con cái của sự bình an góp
phần xây dựng nền văn minh tình thương cho thế giới hôm
nay.
THỨ TƯ TUẦN 29 TN
Lc 12,39-48

Mời Bạn: Có người nói: “Tiền bạc có thể mua được món ăn
ngon, nhưng không mua được sự ngon miệng, tiền bạc có
thể sắm được phòng ngủ sang trọng, nhưng không đem
lại giấc ngủ ngon, tiền bạc có thể xây được căn nhà lộng lẫy,
nhưng chưa chắc đã tạo được mái ấm hạnh phúc”. Của cải đời
này cần thiết thật nhưng chúng chỉ thực sự tốt đẹp chúng được
đầu tư để mua được Nước Trời mai sau. Những việc cầu
nguyện hy sinh, lãnh nhận bí tích và chia cơm sẻ áo cho những
ai khốn cùng từ những của cải chúng ta tích luỹ được ở đời
này chính là cách chúng ta tích luỹ của cải thiêng liêng trên
Nước Trời.

TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN
“Vậy thì ai là người quản gia trung tín, 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 12,48)
Suy niệm: Ông chủ trong bài Tin Mừng hôm nay để cho
người quản gia tự do chọn lựa cung cách thi hành chức vụ của
mình. Ông không cài người cũng không đặt ‘camera’ để theo
dõi giám sát công việc của anh ta. Nếu anh là người tốt, đáng
tin cậy, khi chủ đến bất kỳ lúc nào cũng thấy anh ta tận tụy với
công việc của mình. Ngược lại nếu khi vắng chủ, anh chỉ lo
thụ hưởng cá nhân, lạm dụng quyền hành, tự tung tự tác,
không lo phục vụ, chủ về bất chợt, anh sẽ hứng chịu số phận
của kẻ bất tín bất trung. Chúa Giê-su mời gọi môn đệ của
Chúa hãy sống với Chúa với anh em như người tôi tớ trung tín
khôn ngoan, luôn sẵn sàng với giờ Chúa đến.

Sống Lời Chúa: Làm việc lương thiện, sử dụng của cải cách
tiết độ và chia sẻ trợ giúp người nghèo khó, đó là những
phương thế làm giàu trong Nước Trời
Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi sự con có đều hồng
ân Chúa ban. Xin Chúa giúp con biết sử dụng chúng như
người quản gia trung tín và khôn ngoan, để chia sẻ với những
ai đang gặp cảnh khổ đau, cùng khổ. Amen.

Mời Bạn: Bạn được mời gọi để sống trung tín và khôn ngoan:
dù bất cứ nơi đâu, cũng luôn sống dưới cái nhìn âu yếm của
Chúa. Trong những tình huống phức tạp, có những lựa chọn
khác nhau, bạn biết cầu nguyện xin Chúa ban cho ơn khôn
ngoan để biết chọn điều gì phù hợp thánh ý Chúa và cho vinh
quang Chúa hơn.

THỨ BA TUẦN 29 TN
Th. Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng
Lc 10,1-9

Sống Lời Chúa: Thỉnh thoảng trong ngày khi đang làm việc,
bạn dừng lại một vài khoảnh khắc để nhớ Chúa và đọc một lời
nguyện tắt (ví dụ: “Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa”)
hoặc thầm thỉ một câu kinh, một câu hát …

SỨ ĐIỆP BÌNH AN
“Vào bất cứ nhà nào, trước tiên anh em hãy nói: Bình an
cho nhà này!” (Lc 10,5)
Suy niệm: Khi sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng, Chúa
truyền cho các ông lời đầu tiên phải nói là lời chúc bình an.
Lời chúc bình an được gửi đến một cách vô điều kiện, không
phải là kết quả của những cuộc thương thuyết lâu dài; cũng
không tuỳ thuộc ở hoàn cảnh bên ngoài: người môn đệ vẫn nói
lời bình an dù trong tư thế của “con chiên ở giữa bầy sói”. Dù
lời chúc bình an có được đón nhận hay không, trước hết sự
bình an ấy vẫn “quay về với người môn đệ” và tồn tại nơi họ,
và như thế biến họ thành những nhân tố xây dựng một “môi
trường hoà bình”. Tuyên ngôn Tám Mối Phúc Thật gọi đó là
đặc điểm nhận biết người môn đệ đích thực của Chúa Kitô: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con
cái Thiên Chúa” (Mt 5,9).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su. Chúa luôn hiện hữu với với
con trên đường đời. Con mong được luôn trung thành mến yêu
và phụng sự Chúa. Chớ gì bất cứ lúc nào Chúa đến với con,
Chúa cũng thấy con luôn sẵn sàng đón Chúa và sống thân tình
với Chúa.
THỨ NĂM TUẦN 29 TN
Lc 12,49-53
CÙNG NÉM LỬA VỚI ĐỨC GIÊ-SU
Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Thầy đã đến ném lửa vào
trái đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng
lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc
khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất.” (Lc 12,49-50)

Mời Bạn: Không cần những hành động to tát, bạn có thể đặt
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Thiên Chúa ấy trong đời sống mỗi ngày của mình. Vì thế,
bạn hãy nhìn bối cảnh sống hôm nay để nghiệm xem
Chúa muốn bạn đáp ứng thế nào.

Suy niệm: Trong Cựu Ước, Đức Chúa đã hiện ra với ông Môsê trong một bụi gai bốc cháy; trong Tân Ước, Chúa Thánh
Thần hiện xuống trên các tông đồ dưới dạng lưởi lửa. Đức Giê
-su đến ném lửa vào trái đất là Ngài ném Thiên Chúa, ném
Thánh Thần vào thế giới để Lửa Thiên Chúa, Lửa Thánh Thần

Sống Lời Chúa: Hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa nói
qua lương tâm, vạn vật, trong Thánh Kinh, đừng chỉ nghe
suông, nhưng hãy hành động.

ấy sưởi ấm, soi sáng, thanh luyện nhân loại. LỬA sưởi
ấm nhân loại khỏi thái độ lạnh lùng giữa người với người,
sự dửng dưng giữa người với Thiên Chúa. LỬA soi sáng
cho nhân loại biết con đường dẫn đưa đến hạnh phúc thật
sự. LỬA thanh luyện con người khỏi tính ích kỷ, khỏi các
tính hư tật xấu, khỏi những gì bất xứng với con cái Thiên
Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn
khôn ngoan để con biết phân định, chọn lựa đúng
đắn các bậc thang giá trị của cuộc sống trong tư thế
người môn đệ Chúa Ki-tô. Amen.

Mời Bạn: Cộng tác với Thiên Chúa, với Thánh Thần để
cùng ném Lửa Thiên Chúa, Lửa Thánh Thần vào thế giới
của bạn. Thế giới của bạn chính là gia đình, học đường,
xí nghiệp, chợ búa… Bạn là trợ lý tích cực của Chúa Giêsu khi dám để Lửa Thiên Chúa biến đổi bạn và hơn nữa
để chính bạn cũng biến thành lửa và tiếp tục sưởi ấm, soi
sáng, thanh luyện những người mà bạn tiếp xúc.

THỨ BẢY TUẦN 29 TN
Th. Gio-an Phao-lô II, giáo hoàng
Lc 13,1-9
SINH TRÁI NGỌT CHO ĐỜI
“Xin ông cứ để nó lại năm nay nữa… May ra sang năm
nó có trái...” (Lc 13,8-9)
Suy niệm: Người ta trồng cây vả để hái trái, chứ không
phải “hái” lá! Cây vả này lại được trồng trong vườn nho,
nghĩa là có được một chỗ ưu tiên, nhằm sản sinh trái
ngọt, chứ không phải để mọc lá xanh xum xuê. Cây vả
trên đây là hình ảnh những người Ki-tô hữu sống an
phận, chỉ bằng lòng với việc đọc kinh, dự lễ, thiếu những
hoa thơm trái ngọt của Thánh Thần là “bác ái, hoan lạc,
bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền
hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23). Một cây vả không ra trái – là
cây vả “đực” theo kiểu nói dân gian – thông thường chủ
vườn sẽ cho chặt, do sự cằn cỗi của nó. Trái lại, nếu cây
đời của người Ki-tô hữu cằn cỗi, Đức Giê-su, người làm
vườn kiên nhẫn, sẽ tăng thêm những chăm sóc đặc biệt để
cây đời của họ sinh sản trái thơm ngọt.

Sống Lời Chúa: Tối nay trước khi đi ngủ, bạn dành vài
phút cầu nguyện và xét xem: bạn thường lạnh lùng, dửng
dưng trước người anh em, chị em nào? Bạn cư xử với
người khác dựa trên động lực nào? Bạn sẽ để Lửa Thiên
Chúa sửa đổi bạn thế nào?
Cầu nguyện: Sốt sắng quỳ hát bài “Thắp sáng lên trong
con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt
vời…”
THỨ SÁU TUẦN 29 TN
Lc 12,54-59
XIN ĐƯỢC ƠN PHÂN ĐỊNH
“Cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời
đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét?” (Lc
12,56)

Mời Bạn: Có thể bạn hài lòng vì không làm gì xấu. Bạn
quên rằng các xác chết ở nghĩa trang cũng vậy! Cũng tựa
như cây vả cằn cỗi làm hại đất mầu, bạn đang phung phí
ơn Chúa do thái độ tiêu cực, bỏ qua các điều lành của
bạn. Chúa nhân lành kiên nhẫn chờ đợi bạn cho đến kỳ
hạn cuối cùng. Mời bạn đọc dụ ngôn chiên và dê (Mt
25,31-46) để thấy sự nghiêm trọng của tội thiếu sót.

Suy niệm: Xin ơn phân định sống đời Ki-tô hữu là một
trong những ưu tiên của Hội Thánh, đặc biệt trong tiến
trình dẫn tới Thượng Hội đồng Giám mục thế giới 2023
sắp đến. Thực ra, không đợi đến ngàn năm thứ ba, Chúa
Giê-su đã nói với ta sự phân định ấy từ lâu rồi, từ khi
Ngài bắt đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên
Chúa. Việc người Ki-tô hữu phải sáng suốt, biết phân
định những gì tốt xấu, lựa chọn những giải pháp tối ưu
cho cuộc sống chứng tá trước tiên là nhờ ơn Chúa Thánh
Thần. Thứ đến là sự cộng tác của ta với Chúa, ngoan
ngoãn, mềm mại để Ngài hướng dẫn theo đường đi nước
bước của Thánh Thần ấy giữa thế giới, thế hệ đa đoan và
“gian tà” này.

Sống Lời Chúa: Nhìn lại những hoa quả thơm ngọt của
Thánh Thần nơi thư Ga-lát (5,22-23), bạn thấy mình đang
thiếu trái ngọt nào. Cố gắng thực hành trái ngọt đó trong
ngày hôm nay với những người lân cận của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là người làm vườn
nhẫn nại của dụ ngôn. Chúa không bao giờ mất niềm hy
vọng vào khả năng sinh hoa trái thơm ngọt nơi chúng
con. Xin cho chúng con xứng đáng với sự kỳ vọng của
Chúa. Amen.

Mời Bạn: Khoa học kỹ thuật tiến bộ giúp ta “giải thiêng”
những gì trước đây được coi là mầu nhiệm; song khoa
học không thể thay thế ta làm tất cả. Nước Thiên Chúa
đang phát triển trong thế giới cách huyền nhiệm, cần đến
sự cộng tác, phân định của bạn trước hoàn cảnh mới hiện
nay, hầu có thể làm chứng cho những giá trị của Nước
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TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Exodus 17:8-13
Joshua and the Israelites defeat Amalek with the help of
God and his servant, Moses.
Responsorial Psalm
Psalm 121:1-2,3-4,5-6,7-8
The Lord is the Guardian of Israel.
Second Reading
2 Timothy 3:14—4:2
Paul exhorts Timothy to continue to preach the word
Timothy received from his teachers.
Gospel Reading
Luke 18:1-8
Jesus urges his disciples to pray and not lose heart, for
God hears and answers prayers.
Background on the Gospel Reading
This is the first of two parables that Jesus tells in Luke 18
about prayer. (The second will be read at Mass next
Sunday.) This first parable is a lesson in persistence in
prayer. (Next Sunday's parable will address attitude in
prayer.) While the parable seems to present prayer as
nagging God for what we want, such a reading misses the
point. God is not like the judge in the parable, worn down
by requests and coerced to respond. The key is found in
the description of the judge as corrupt and unjust. Since
God can be neither, we must understand Jesus to be
saying that if even an unjust judge responds to the
persistence of the widow, how much more so will God
listen to our prayers. God truly wants to hear our needs
and respond generously. It is the final lament of Jesus
that gets to the point of the parable. The lesson is about
the persistence of the one who prays. God wants us to be
like the persistent widow, staying in relationship with
God, confident that God hears and answers prayers. Then
Jesus laments, “Will such faith be found when the Son of
Man comes?” In this lament, Jesus notes how easy it can
be for us to lose heart.

Family Connection
Children nag because it works. Parents, like the judge in
the parable, often get worn down by the persistence of
their children asking for things large and small. Nagging
is not a positive trait, to be sure. The confidence and the
persistence behind this behavior, however, confidence in
the goodness of the giver and the tenacity to stay in the
relationship, are traits worth emulating in our relationship
with God.
Read together Luke 18:1-8. Talk about appropriate ways
to make needs and desires known to one another and to
God in prayer. Recall that God wants to answer our
prayers. As a family, offer your needs as prayers of
petition to God.
Gospel: Luke 18:1-8
Jesus told his disciples a parable
about the necessity for them to pray always without
becoming weary.
He said, "There was a judge in a certain town
who neither feared God nor respected any human being.
And a widow in that town used to come to him and say,
'Render a just decision for me against my adversary.'
For a long time the judge was unwilling, but eventually
he thought,
'While it is true that I neither fear God nor respect any
human being,
because this widow keeps bothering me
I shall deliver a just decision for her
lest she finally come and strike me.'"
The Lord said, "Pay attention to what the dishonest judge
says.
Will not God then secure the rights of his chosen ones
who call out to him day and night?
Will he be slow to answer them?
I tell you, he will see to it that justice is done for them
speedily.
But when the Son of Man comes, will he find faith on
earth?"
https://www.loyolapress.com/

"Prayer and self-knowledge enable us to grow in freedom."
– Pope Francis
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