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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
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am
Trần Đình Lộc
832.794.5498
11:00 am
Phạm Bình Hải
281.299.4307
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

Dụ ngôn đứa con phung phá hay nói
đúng hơn là câu chuyện về tấm lòng
của một người cha, là câu trả lời trực
tiếp cho những bàn tán của bọn biệt
phái trước việc Chúa Giêsu thường đi
lại và ăn uống với phường thu thuế và
tội lỗi.
Dụ ngôn này, câu chuyện này được
chia làm hai phần. Phần thứ nhất nói
đến lòng nhân từ vô biên của Thiên
Chúa qua hình ảnh người cha mòn
mỏi trông chờ đứa con trở về. Và khi
cậu trở về thì đã mở tiệc ăn mừng, và
trao lại cho cậy đầy đủ quyền làm con
như khi trước.
Phần thứ hai có tính cách biện hộ khi
diễn tả sự phản đối với cách cư xử của
người cha lúc đứa em tội lỗi trở về.
Đó cũng chính là tình trạng cụ thể mà
Chúa Giêsu gặp phải trong cuộc đời
rao giảng Tin Mừng cứu độ của Ngài.
Câu chuyện được kể lại bằng những
chi tiết rất sống động. Thực vậy, tội
của đứa con hoang đàng quả là rất
lớn. Nó đã sử dụng tiền của làm ra với
bao công lao khó nhọc vào cuộc truy
hoan trác táng, để rồi kết thúc trong
nghèo đói và túng quẫn. Đối với
người Do Thái heo hay lợn là một con
vật nhơ bẩn. Chăn heo hay chăn lợn là
một việc làm nhờm tởm. Tình cảnh
khốn quẫn đã đưa đứa con đến tột
cùng của sự thảm hại, bị loại ra khỏi
cộng đồng dân Chúa đã đành, mà còn
bị loại ra khỏi cộng đồng con người,
bởi vì trong cơn đói khát, nó đã thầm
ước được ăn chút cám bã dành cho
súc vật mà cũng chẳng được.

Tuy nhiên, điều làm cho chúng ta xúc
động vẫn là thái độ của người cha.
Câu chuyện kể lại rằng: Ông đã thấy
đứa con từ đàng xa. Chi tiết này
chứng tỏ ông hằng trông mong và đợi
chờ. Và khi đã nhận ra con, ông vội
chạy đến ôm chầm lấy con, hôn con
một cách nồng nhiệt, đặt đứa con hối
cải vào đúng vị trí của nó trong gia
đình, rồi mở tiệc ăn mừng.
Thái độ của người con cả cũng được
trình bày một cách sống động. Anh là
người con chí thú làm ăn, nhưng xem
ra quan hệ với người cha không được
đằm thắm cho lắm. Tuy ở nhà với
cha, nhưng lòng anh vẫn xa cách. Kết
quả là anh đã không hiểu nổi cách xử
sự của người cha đối với đứa em vừa
trở về. Do đó, thay vì nhập tiệc chia
vui với người cha và với đứa em, thì
anh đã dừng lại ở cửa, tự mình đứng ở
cái thế tách biệt với gia đình sum họp.
Đoạn Phúc Âm hôm nay quả là một
tin mừng cho người trở lại, nhưng
đồng thời cũng là một lời cảnh cáo
đối với những người ở trong nhà.
Thực vậy, câu chuyện cho thấy người
cần phải trở lại hơn hết lại chính là
người con cả, người con vẫn ở nhà
với cha, nhưng cõi lòng thì không ở
cùng cha.
https://www.tonggiaophanhanoi.org/

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:

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự

832.247.5969
Phó Chủ Tịch

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
QUỸ PHỤC VỤ (DSF) 2022
Năm nay, Giáo Xứ Ngôi Lời được ấn định quyên góp $93,000 Mỹ kim. Xin kêu
gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp cho Giáo Phận
$150.00 Mỹ kim hay nhiều ít tuỳ lòng hảo tâm.
Đóng góp vào Quỹ DSF để trợ giúp các anh chị em nghèo túng là một nghĩa cử
rất bác ái trong cuộc sống. Nếu được mọi người quảng đại hưởng ứng, Giáo Xứ
sẽ sớm hoàn thành việc đóng góp cho Tòa Tổng Giám Mục.
Rất mong sự cộng tác rộng lượng của quý Ông Bà Anh Chị Em. Chân thành cảm
ơn.
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)

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
Lê Lâm
281.748.8067

***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.***

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

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.

Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
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
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $24,181 Mỹ kim.

713.894.1159

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

Phan Minh Phượng

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.

832.877.2074

AYC 2022
Hilton Americas Hotel
July 29-31, 2022
"Everlasting Mercy"
The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers participants - both youth and adults
- from all over the local Church. AYC is the largest evangelizing event for older
adolescents that the Office of Adolescent Catechesis and Evangelization hosts
annually.
Participants will experience the diversity of the Archdiocese of Galveston-Houston!
They will have the opportunity to share and deepen their relationship with Jesus Christ
through daily Mass, Exposition of the Blessed Sacrament, Confession, dynamic talks,
and other prayer experiences.
Incoming High School Freshman to graduating High School Seniors are invited to the
conference.
Must be a parishioner of Christ, the Incarnate Word or current CCE Student.
Registration link: https://archgh.cventevents.com/AYC2022
Voucher code for Christ the Incarnate Word is 7230CTIW2022
Cost per person $250.00 (includes conference fee, hotel and meals)
Last day to register and make payment: June 1, 2022

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY
Đàng Thánh Giá
Các ngày thứ Sáu

6:00 PM

4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, (*8/4 Đàng Thánh Giá ngoài trời*)

Bí Tích Hòa Giải
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 Thanh Hương
Thánh Lễ Anh Ngữ: 2 pm Chúa Nhật
Nguyễn Giao
Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

Thứ Hai, ngày 21 tháng 3
Thứ Ba, ngày 22 tháng 3
Thứ Hai, ngày 28 tháng 3
Thứ Ba, ngày 29 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM

Tuần Thánh
Ngắm Đứng
Thứ Hai, ngày 11 tháng 4
7:00 PM
Thứ Ba, ngày 12 tháng 4
7:00 PM
Thứ Tư, ngày 13 tháng 4
7:45 PM
Thứ Năm, ngày 14 tháng 4
Thánh Lễ Rửa Chân
7:00 PM
*Sau Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể luân phiên đến 6 giờ sáng hôm sau
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4
*Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết
3:00 PM
Đàng Thánh Giá Ngoài Trời
5:00 PM
Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4
*Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
8:30 PM

Chúa Nhật, ngày 17 tháng 4
Thánh Lễ
7am, 9am,
11am và 7pm

*Lễ Chúa Phục Sinh
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 Luận và Thúy
832.274.8163
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

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 713-741-8723
or proclaim@archgh.org or go to www.archgh.org/proclaim.

713.240.2683
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SUY NIỆM TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 4 MC
Ga 4,43-54
ĐỂ LỚN LÊN TRONG ĐỨC TIN

ông biết tình trạng sẽ khốn hơn trước, nếu ông cứ phạm tội.
Chúa kêu gọi ông không chỉ hưởng niềm vui được chữa bệnh
phần xác, mà còn phải ý thức sống sao cho phù hợp với ơn
thánh đã lãnh nhận.

Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào
lời Chúa nói với mình, và ra về. (Ga 4,50)

Mời Bạn: Mùa Chay thôi thúc bạn nhìn đi nhìn lại không chỉ
thái độ, mà còn tâm tình của bạn đối với Chúa. Những việc
đạo đức bên ngoài sẽ chẳng mang lại lợi ích gì, nếu ý hướng
của bạn đối với Chúa tệ hại như ý hướng của người được chữa
lành hôm nay.

Suy niệm: Thoạt đầu, có lẽ viên sĩ quan này chỉ xin cầu may.
Có lẽ ông đã tìm thầy chạy thuốc nhưng tất cả đều đã bó tay.
“Hữu sự vái tứ phương”, nghe nói về Chúa Giê-su và những
“điềm thiêng dấu lạ” Ngài thực hiện, ông đánh liều đến xin.
Biết đâu, may mà được. Ít ra, ông cũng đặt một niềm tin nào
đó vào Đức Giê-su, dù đó mới chỉ là ‘một thoáng đức tin’.
Chúa Giê-su chấp nhận đức tin còn non yếu của ông, để nâng
cấp thành niềm tin đích thực: Ngài không đến Ca-phác-na-um
để chữa con ông theo như ông yêu cầu, nhưng đã thanh luyện
đức tin của ông chỉ bằng vỏn vẹn một lời, Lời có sức cứu
sống, Lời có quyền năng sáng tạo: “Ông cứ về đi, con ông
sống”. Ông đã tin không phải vì thấy những “điềm thiêng dấu
lạ” nữa, nhưng chỉ dựa vào Lời Chúa mà thôi.

Sống Lời Chúa: Chuyên cần xét mình hằng ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con chân thành ca tụng Chúa
hằng ngày và luôn luôn chia sẻ với mọi người con gặp gỡ về
những ơn lành Chúa đã ban cho con. Xin đừng để con bội
phản Chúa bao giờ, nhưng mến yêu Chúa luôn mãi.
THỨ TƯ TUẦN 4 MC
Ga 5,17-30
YÊU CHÚA LÀ VÂNG Ý CHÚA

Mời Bạn: Đức Giê-su mời gọi chúng ta ngày càng trưởng
thành hơn trong đức tin, để chúng ta có thể ra Chúa một cách
nhanh chóng và rõ ràng dù những dấu chỉ khả giác được tinh
giản đến mức tối thiểu: qua Lời Chúa trong Thánh Kinh và
qua hình Bánh-Rượu nơi Bí tích Thánh Thể.

Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: “Thật, tôi bảo thật các
ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại
trừ điều Người thấy Chúa Cha làm.” (Ga 5,19)
Suy niệm: Ngày nay, đa số các gia đình có ít con, nhiều cha
mẹ tưởng rằng con cái muốn gì thì cho nấy mới là thương con,
nên có những trẻ nhỏ được nuông chiều thái quá, lâu dần trở
thành thói quen và rồi chúng mắc phải hội chứng “con vua”,
còn cha mẹ tự nguyện trở thành “ô-sin” lúc nào không hay!
Ma quỷ cũng rành rẽ xu hướng đó, nên trong sa mạc, chúng
cám dỗ Chúa Giê-su cứ làm theo sở thích của mình để đòi hỏi
Chúa Cha phải chiều theo. Nhưng đối với Chúa Giê-su, yêu
mến Chúa Cha là tuân phục thánh ý của Chúa Cha. Chúa Cha
yêu Con Một của mình là Chúa Giê-su, mọi sự Chúa Cha có
đều là của Chúa Giê-su. Về phần Chúa Giê-su, Ngài biết rõ
Chúa Cha yêu thương Ngài và không giữ riêng gì cho mình,
nên Ngài không thể hành động nghịch lại hay khác với ý Chúa
Cha. Chúa Cha yêu thương Chúa Con và bày tỏ tình yêu qua
những gì Ngài hành động; cũng vậy, Chúa Con yêu thương
Chúa Cha và bày tỏ tình yêu như cách Chúa Cha làm. Ngài
không làm điều gì ngoài những việc Chúa Cha muốn.

Chia sẻ: Người ta không thể dùng phương pháp thực nghiệm
để phân tích các mầu nhiệm, đối tượng của đức tin. Có phải vì
thế mà đức tin trở nên mơ hồ, vô lý và không đáng tin hay
không?
Sống Lời Chúa: Bạn hãy làm một cử chỉ diễn tả niềm tin của
mình: hôn kính sách Lời Chúa hoặc bái chào Mình Thánh
Chúa một cách thật cung kính.
Cầu nguyện:Lặp lại nhiều lần lời nguyện tắt: “Lạy Chúa, xin
củng cố niềm tin còn yếu kém của chúng con.”
THỨ BA TUẦN 4 MC
Ga 5,1-16
SỐNG SAO CHO RA SỐNG!
“Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại
phải khốn hơn trước!” Anh ta đi nói với người Do Thái:
Đức Giê-su là người đã chữa anh ta khỏi bệnh. Do đó,
người Do Thái chống đối Chúa Giê-su. (Ga 5,14-15)

Mời Bạn: Với lòng yêu mến Chúa, mùa Chay này bạn quyết
tâm từ bỏ ý riêng của mình và thay vì muốn gì cho mình, bạn
xin
Chúa
muốn
thay
cho
bạn

Suy niệm: Người đàn ông này bị đau ốm suốt 38 năm, nay
được Chúa chữa lành cho. Khi đi bộ mang chõng về nhằm
ngày sa-bát, bị người Do Thái qui tội vi phạm luật, ông đổ lỗi
cho Chúa Giê-su, người chữa lành cho ông. Người Do Thái
muốn biết người chữa lành cho ông là ai, còn ông không biết,
cho đến khi Chúa tìm đến ông lần thứ hai tại đền thờ. Ông vội
vàng đi báo tin cho người Do Thái biết nơi Chúa Giê-su hiện
diện để tìm bắt Chúa. Do đó, không phải hễ có mặt ở đền thờ
là thờ phượng Thiên Chúa. Nhiều người đến nhà thờ với
những động cơ lệch lạc, chẳng khác gì những người buôn bán
trong đền thờ vậy. Chúa Giê-su tìm đến ông để cảnh báo cho
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dâng lên Chúa một việc thực hành
theo
lời
Chúa
hằng
ngày
bạn
suy
niệm.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con mến yêu Chúa và quyết tâm theo
gương Chúa mỗi ngày, bằng việc thực hành lời Chúa dạy. Con
không dám ước mơ gì hơn, chỉ một điều làm đẹp lòng Chúa
hằng ngày.
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THỨ NĂM TUẦN 4 MC
Ga 5,31-47
CHỨNG NHÂN ĐÍCH THỰC

nghiệm trong sự hiệp thông, là mở lòng đón nhận Ngài với
niềm tin và tình yêu mến, để sẵn sàng chia sẻ với Ngài, đi theo
Ngài trên con đường khổ giá. Lời Chúa hôm nay là dịp để bạn
kiểm tra mình đã có công cụ đức tin để nhìn thấy mầu nhiệm
Thiên Chúa chưa.

“Phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông
Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi
hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi
rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5,36)

Chia sẻ: Đối với bạn, Đức Ki-tô là ai? Với tâm tình chân
thành và đơn sơ, mời bạn chia sẻ điều đó.

Suy niệm: Không ít người giải thích lòng Chúa thương xót
cách tùy tiện, như thể không cần một tấm lòng thành sám hối
và khát khao nên thánh nào của tội nhân. Họ làm ra vẻ từ tâm
và làm cho người nghe hiểu lệch lạc rằng, ơn thánh quí báu từ
giá máu của Chúa trên thánh giá là thứ “ân sủng rẻ tiền”, nghĩa
là được tha thứ mà không cần lòng thống hối, được rước lễ mà
không cần xưng tội, được giải tội mà không cần đích thân đến
tòa giải tội. Thật là lệch lạc và quá nguy hiểm! Trái lại, làm
chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là
muốn làm gì thì làm, hoặc nói hay làm những điều thỏa mãn
thị hiếu của đám đông, mà là nói những điều Thiên Chúa
muốn nói và làm những việc Thiên Chúa muốn thực hiện.
Chúa Giê-su khẳng định, những việc Ngài làm theo ý của
Chúa Cha chứng minh Ngài được Chúa Cha sai đến.

Sống Lời Chúa: Bạn nán lại thêm ít phút nữa trong giờ cầu
nguyện của bạn để chiêm ngắm Chúa Giê-su chịu đóng đinh
thập giá và xin ơn được hiểu Chúa hơn và yêu Chúa hơn.
Cầu nguyện: Tâm sự với Chúa bằng tâm tình riêng của bạn.
THỨ BẢY TUẦN 4 MC
Ga 7,40-53
PHÂN ĐỊNH VÀ LÀM CHỨNG
“Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. ” (Ga 7,43)
Suy niệm: Đúng như lời Chúa Giê-su nói, Ngài đến “không
phải để đem bình an,” mà là “gươm giáo và chia rẽ” (x. Mt
10,34; Lc 12,51). Quả vậy, khi bình luận về Đức Giê-su trong
những lúc “trà dư tửu hậu, người ta có đủ mọi thứ ý kiến trái
chiều: có kẻ coi Ngài như một vị tiên tri, hoặc hơn thế, là Đấng
Ki-tô; kẻ khác lại hoài nghi vì xuất thân dân dã của Ngài. Thế
nhưng họ lại im lặng vì sợ hãi trước quyền thế của “các
thượng tế và người Pha-ri-sêu,” “cả vú lấp miệng em”, thẳng
tay “trù dập” bất cứ ai dám lên tiếng bênh vực Đức Giê-su. Đi
ngược với số đông đó, các vệ binh dù bị mạt sát là “bọn dân
đen, quân bị nguyền rủa, đui mù về Lề Luật, bị mê hoặc” họ
vẫn dám làm chứng cho sự thật mà họ nhận được từ Chúa Giêsu. Cũng thế, ông Ni-cô-đê-mô, một người thông luật, trưng
dẫn Lề Luật để biện hộ cho Đức Giê-su dù phải hứng chịu
những lời mỉa mai của những người đồng sự: “Hãy về nghiên
cứu Thánh Kinh.” Không chỉ nói, ông còn xuất đầu lộ diện là
môn đệ Chúa Ki-tô trong cuộc khổ nạn và mai táng của Ngài.

Mời Bạn: Bạn hiểu thế nào về lòng Chúa thương xót? Bạn
sống và giải thích lòng Chúa thương xót có đúng với ý của
Giáo Hội khi loan báo lòng Chúa thương xót không?
Sống Lời Chúa: Xét mình, thống hối và can đảm tiến đến tòa
giải tội.
Cầu nguyện: Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát
ông Da-kêu và thánh Mát-thêu khỏi ách nô lệ bạc tiền; làm
cho người đàn bà ngoại tình và thánh Ma-đa-lê-na không còn
tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo; cho thánh Phê-rô khóc lóc ăn
năn sau khi chối Chúa và hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có
lòng thống hối.
THỨ SÁU TUẦN 4 MC
Ga 7,1-2.10.25-30
ĐỂ HIỂU VÀ YÊU CHÚA HƠN

Mời Bạn: Bạn có sẵn sàng nói về Đức Ki-tô, và nhất là làm
chứng rằng Ngài thật là Đấng Cứu Thế, cho dù vì thế bạn chịu
thiệt thòi, bị chế giễu, bị “trù dập” không? Đức Giê-su có bao
giờ là đề tài cho chúng ta thảo luận để sống giống như Người
chưa?

Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Các ông biết tôi xuất thân
từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là
Đấng chân thật. Các ông đã không biết Người. Còn tôi, tôi
biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người
đã sai tôi.” (Ga 7,28-29)

Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm và suy niệm Lời Chúa hằng
ngày để sẵn sàng làm chứng cho Ngài trong cuộc sống.

Suy niệm: Ngày nay, một em học sinh tiểu học cũng biết
muốn thấy được vi trùng, vi khuẩn thì phải dùng một công cụ
đặc biệt là kính hiển vi. Cũng thế, muốn dự báo động đất, sóng
thần phải có những dụng cụ thăm dò tinh vi và mắc tiền mà
những nước nghèo, chậm tiến không dễ gì sắm được. Người
Do thái ‘bị trật đường rầy’ ở chỗ này vì họ tưởng rằng chỉ cần
biết lý lịch Đức Giê-su là con bác thợ mộc làng Na-da-rét là đã
nắm rõ được gốc gác của Ngài. Chúa Giê-su chỉnh lại cái nhìn
đó: Ngài từ Thiên Chúa mà đến; mà muốn lãnh hội được
những gì thuộc về Thiên Chúa, nghĩa là những mầu nhiệm, thì
phải có công cụ thích hợp đó là cặp mắt đức tin.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, giữa muôn vàn biến cố xảy đến trong
ngày, xin cho con cặp mắt đức tin tinh tường để phân định và
nhận ra sự hiện diện của Chúa và sẵn sàng làm chứng cho
Ngài.
https://thanhlinh.net/

Mời Bạn: Sự hiểu biết về Đức Ki-tô không phải là quá trình
cân đong đo đếm trong phòng thí nghiệm, mà là một cảm
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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FOURTH SUNDAY OF LENT, CYCLE C
First Reading: Joshua 5:9a,10-12
The Israelites celebrate the Passover in the promised land.
Responsorial Psalm: Psalm 34:2-7
A prayer of praise to God.
Second Reading: 2 Corinthians 5:17-21
Paul preaches our reconciliation with Christ.
Gospel Reading: Luke 15:1-3,11-32
Jesus teaches about forgiveness in the parable of the Prodigal
Son.
Background on the Gospel Reading
The parable Jesus tells in today's Gospel is unique to the
Gospel of Luke. Jesus has been teaching the crowds as he
journeys to Jerusalem. As he teaches, the Pharisees and scribes
complain and challenge Jesus because he is welcoming sinners
at his table. Today we hear the third of three parables that
Jesus tells in response to his critics. These three familiar
parables—the lost sheep, the lost coin, and today's parable of
the prodigal son—invite us to consider the depth of God's
mercy and love.
The Pharisees taught a scrupulous observance of Jewish Law.
In their interpretation and practice, observant Jews who shared
table fellowship with sinners would be made unclean. Like
Jesus, the Pharisees hoped to lead sinners back to God. The
Pharisees, however, required that sinners first become ritually
clean—observant of the Pharisees' interpretation of Jewish
Law—before sharing table fellowship. This appears to be one
of the major differences between the Pharisees and Jesus.
Jesus reaches out to sinners while they are still sinners,
inviting them to conversion through fellowship with him.
Jesus is God acting among us; by befriending us, he is inviting
us to return to friendship with God. Through friendship with
Jesus, our sins are forgiven and we, in turn, bear fruit for God.
Recall last Sunday's Gospel and the barren fig tree.
Our familiarity with today's parable risks dulling us to its
tremendously powerful message. We call this the parable of

the lost son or the prodigal son. Any focus on the younger son,
however, must also be balanced by an examination of the
unusual behavior of the father.
First we must imagine our first response to the audacity of a
son who asks for his inheritance before his father has died.
Indignation would certainly be a justifiable response to such a
request. Yet the father in this parable agrees to honor the son's
request and divides his property among his two sons. How
might we describe such a father? Foolish comes to mind, but
so does trusting. Without property of his own, the father must
rely upon his sons to provide for his well-being.
The younger son takes his inheritance and leaves home. The
older son remains, continuing to provide for the father and the
household. Having been disgraced by the younger son, the
father spends some time watching the road for the return of the
lost son. When he eventually sees his wayward son returning,
the father not only welcomes him but also runs out to greet
him and then honors him with a party. We say that this father
is loving and forgiving. Yet these adjectives only begin to
describe the depth of love and mercy that characterize the
father.
We find no surprise in the anger of the older son. Yet the
father appears sad and even confused by the older son's
indignation. He says in reply that they should celebrate
because the lost son had returned. The father is filled with
gratitude and love for the older son's faithfulness. This love is
in no way diminished by the father's rejoicing at the return of
the younger son. Yet the older son's jealousy reveals his
limited understanding of the depth of his father's love.
The Fourth Sunday of Lent is traditionally called Laetare
Sunday. Laetare is a Latin word that means “rejoice.” Today's
Gospel describes the reason for our joy: God's great love for us
has been revealed in Jesus. Through his Passion, Death, and
Resurrection, Christ has reconciled us with God and one
another.
https://www.loyolapress.com/

Thông Báo Tĩnh Tâm Mùa Chay
Chủ đề: Hạnh Phúc Gia Đình và Đức Tin Công Giáo
Hướng dẫn: Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy, Tiến Sĩ Thần Hoc, Giám Đốc Đại Chủng Viện San Antonio Texas
Kính thưa toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa,
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Tổng Giáo Phận Galveston-Houston trân trọng kính mời Quý ông bà
anh chị em cộng đồng dân Chúa đến tham dự buổi tĩnh tâm và hội thảo trong mùa chay. Buổi tĩnh tâm do Lm. Matthew Nguyễn Khắc Hy hướng dẫn chăc chắn sẽ giúp Quý vị thêm Đức tin và sẽ thăng tiến hạnh phúc gia đình.
Địa điểm tổ chức:
Tại Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại.
Địa chỉ:
3417 W. Little York Rd, Houston, TX 77091
Thời gian:
Chúa Nhật ngày 03 tháng 4 năm 2022
Chương trình ngày tĩnh tâm và hội thảo như sau:
- 10:00 am - 12:00 pm: Thuyết giảng và hội thoại.
- 12:00 pm - 1:30 pm: Giải lao và cơm trưa. (Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đài thọ)
- 1:30 pm - 4:30 pm:
Thuyết giảng và hội thoại.
- 5:00 pm:
Thánh lễ bế mạc.
Kính mời toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa thu xếp thời gian đến tham dự.
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Tổng Giáo phận Galveston-Houston
trân trọng Thông Báo và Kính mời.
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

Cần người nấu ăn
Cần thuê người nấu ăn trong
gia đình và dọn dẹp ít việc nhà.
Cần ở lại nhà có phòng riêng.
Nhà ở khu Southwest gần chợ
Mỹ Hoa. Lương $2,500/tháng.
Xin liên lạc (281) 935-0561

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

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.

KÍNH MỜI

