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Khi Lê Lợi khởi nghĩa ở đất Lam Sơn,
Thanh Hóa, chống lại quân nhà Minh
tàn ác cai trị nước ta, có Lê Lai rất
giống Lê Lợi. Một hôm, quân ta đánh
thua to, chạy về trú ẩn ở núi Linh Sơn,
bị quân Minh vây hãm lâu ngày, hết
lương thực, Vua tôi hầu chết đói. Lê
Lai đã giả làm Lê Lợi hy sinh ra nộp
mình cho quân Minh. Chúng tưởng đã
bắt được Lê Lợi rồi, chúng kéo quân
về. Thế là Lê Lai đã giải thoát cho
quân ta khỏi bị quân Tàu tàn sát. Nhờ
đó, Lê Lợi chiêu tập quân sĩ đông
đảo, đã đánh bại quân Tàu. Nước ta
thoát ách nô lệ dã man của nhà Minh.

THÁNH LỄ:

Giêrusalem mệnh danh là thành đô
của Thiên Chúa đang bị quân thù vây
hãm tứ bề, đang mong chờ Đấng Cứu
thế đến giải thoát. Đức Giêsu lên
Giêrusalem hy sinh nộp mình như Lê
Lai, để cứu thoát thành thánh. Đức
Giêsu đã biết rõ: “đã tới ngày Người
được rước lên trời” Ngày Người sắp
kết thúc một cuộc khởi nghĩa vĩ đại
giải phóng muôn dân thoát ách nô lệ
tử thần. Người thấy rõ mục đích cuộc
khởi nghĩa thần thánh này sắp đến
ngày chiến thắng vinh quang, nên
“Người nhất quyết lên Giêrusalem,
khuôn mặt gân guốc của Người hướng
thẳng về thành Thiên Chúa đang lâm
nguy. Nhưng càng cam go cực khốn,
thì càng vinh quang rực rỡ, vì “Con
Người phải qua đau khổ mới tới vinh
quang”, “Con Người bị bắt, bị giết
chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại”.

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

Tin Mừng hôm nay đã tường thuật
cuộc hành trình của Đức Giêsu lên
Giêrusalem, bắt đầu một cuộc khởi
nghĩa thiêng liêng.

Trận chiến đã bắt đầu Người sai sứ
giả đi thăm dò và về báo cáo những
trở ngại. Có những đoàn quân Samaria phục kích chặn đường tiến bước.
Các môn đệ xin Người lấy lửa bởi trời
xuống đốt, nhưng Người không dùng
chính sách bạo động đốt sạch, giết
sạch, dù Người đang nắm trong tay
toàn quyền của Thiên Chúa. Người đã
dùng đường lối bất bạo động, nhún
nhường khiêm tốn tìm đường khác để
đi. Toàn quyền của Thiên Chúa để
thực hiện lòng thương yêu họ, cho họ
được sống và được sống dồi dào, chứ
không để hủy diệt. Thiên Chúa như
thân phụ và từ mẫu chậm bất bình và
giàu lòng thương xót. Người kiên
nhẫn kêu gọi ta. Người chịu đựng mọi
từ chối, mọi xúc phạm. Người hằng
chờ đợi mọi trì trệ, lì lợm cứng lòng.
Người khát khao ta tham gia vào cuộc
hành trình khởi nghĩa của Người.
Người đã kêu to: “Ta khát”.
Suốt cuộc hành trình, Đức Giêsu kêu
gọi mọi người đồng hành với Người
lên Giêrusalem. Có kẻ tình nguyện đi
theo Người. Nhưng khi thấy Người
sống quá nghèo, quá khắc khổ, chưa
được bằng: “Con cáo có hang, con
chim có tổ, nhưng Con Người không
có chỗ tựa đầu”. Họ không còn can
đảm dấn thân theo Người. Người kêu
gọi kẻ khác: “Anh hãy theo tôi”.
Nhưng anh còn mắc ngăn trở, xin về
chôn cất cha mẹ trước đã. Anh có
lòng hiếu thảo thực thi giới răn thứ
bốn thảo kính cha mẹ thì rất quý.
Nhưng thời giờ cấp bách, cuộc hành
trình thiêng liêng đang tiến công như
vũ bão, không thể dừng bước. Người
nói với anh: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ
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

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

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
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
Phạm Thái

281.250.4512

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
MỤC VỤ cho GIỚI TRẺ (YOUNG ADULT MINISTRY)
Chúa Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022 lúc 12 giờ 30 trưa trong Nhà Thờ sẽ có
buổi họp mặt của giới trẻ. Kính mời các anh chị từ 17 đến 39 tuổi đến tham dự
để hoạch định chương trình sinh hoạt trong giáo xứ dành cho giới trẻ.
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.
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)
***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.***
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, Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa được $27,103 Mỹ kim. Như
hằng năm, tổng số tiền quyên góp của Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa được
gửi cho Tổng Giáo Phận Galveston-Houston trợ giúp Đại Chủng Viện Thánh
Maria.
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.
GHI DANH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ
NIÊN KHÓA 2022 - 2023
Trường Mẫu Tâm sẽ bắt đầu ghi danh cho các em học Giáo Lý
và Việt Ngữ từ mẫu giáo đến lớp 12 niên khóa 2022 - 2023.
Chương trình ghi danh tại Trường Mẫu Tâm:
• Chúa Nhật: ngày 17 tháng 7 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
• Chúa Nhật: ngày 24 tháng 7 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
• Chúa Nhật: ngày 31 tháng 7 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
hoặc trong giờ làm việc của Văn Phòng Giáo Xứ
(bắt đầu ngày 17 tháng 7)
Hết hạn ghi danh sau ngày 31 tháng 7 năm 2022
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.

chết, anh hãy đi loan báo triều đại
Thiên Chúa”. Anh phải hiểu rằng: Hy
sinh cho nước trời, cho thành của
Thiên Chúa, chính là giải thoát cho
cha anh khỏi tay tử thần. Đó mới là
đại hiếu, đại nghĩa, đó là làm cho cha
anh được sống lại muôn đời, đâu còn
phải lo chôn cất cho cha anh nữa.
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

ĐẶC TRÁCH

Kẻ khác cũng xin tình nguyện theo
Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tôi xin theo
Thầy nhưng xin Thầy cho phép tôi về
từ biệt gia đình trước đã”. Đức Giêsu
bảo: “Ai đã tra tay vào cầy mà còn
ngoái lại đằng sau thì không thích
hợp với Thiên Chúa”.

Anh này có lẽ muốn như Êlisê xưa,
xin về từ giã cha mẹ bà con rồi đi
theo Chúa. Êlia đã cho Êlisê cứ về từ
giã, còn Đức Giêsu thì không. Đức
Giêsu, Ngài là ai mà đòi hỏi chúng ta
từ bỏ mọi sự dứt khoát như thế? Ngài
muốn chúng ta theo gương Ngài rời
bỏ mẹ hiền Maria của Ngài, từ bỏ bà
con quê hương Ngài. Chính Đức
Giêsu ngay khi lên mười hai tuổi,
Người đã trả lời cha mẹ rằng: “Sao
cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết
là con có bổn phận thi hành ý Cha
con sao?” (Lc. 2, 44), ưu tiên thực
hiện ý Cha trên trời mới quan trọng,
“Còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho
sau”.

Ban Giáo Dục

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
832.830.3784

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

Trong cuộc hành trình lên Giêrusalem, Đức Giêsu đã quyết tâm bắt đầu
cuộc khởi nghĩa thiêng liêng với bất
cứ giá nào, để trả lại quyền ưu tiên
cho Thiên chúa, chống lại mọi thứ ưu
tiên của satan, của thế tục, của mỗi
người chúng ta, vì Người đến “giải
phóng mọi xiềng xích nô lệ, cho
chúng ta được tự do chân chính vững
chắc muôn đời” (Gl. 5,1)
Lạy Chúa, xin cho con quyết tâm
đồng hành với Ngài trên đường tiến
về thành Thiên Chúa. Xin cho cho
con được vác thập giá với Ngài và
cùng chết với Ngài trên đỉnh cao chót
vót để cùng được rước về trời với
Ngài vinh quang.
Trích trong ‘Xây Nhà Trên Đá’ của
Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm

Café Catholica: Summer 2022

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

Vũ Duy Chinh

Thiên Chúa phản đối bất cứ ưu tiên
nào của chúng ta: Dù là ưu tiên an
táng cha mẹ hay từ giã gia đình. Còn
chúng ta lại đặt ưu tiên của chúng ta
hơn ưu tiên của Thiên chúa. Mỗi
ngày Chúa Nhật, ưu tiên của ta là
nghỉ ngơi, giải trí, ăn uống, vui
chơi… Còn lễ lậy, từ thiện bác ái,
sinh hoạt đạo đức sẽ tính sau.

713.240.2683

The Café Catholica summer series is open to all young adults (ages 18-39) and
features dynamic speakers, prayer, and socializing. Café Catholica 2022 will be held
in person at the Catholic Charismatic Center (1949 Cullen Blvd., Houston) on four
Mondays in July/August starting on July 11.
Each night will include Confession at 5:15 p.m., Mass at 6:15 p.m., Dinner at 7:15
p.m., and Talk at 8:15 p.m. This year’s theme is: Real Presence. Come for all or
part of the evening! No registration is needed to attend.
Donations are accepted. For more information about this event, go
to www.archgh.org/cafecatholica or contact the Office of Young Adult and Campus
Ministry at or yacm@archgh.org or 713-741-8778.
Speakers listed below.
• July 11: God’s Presence through Life’s Absences
Fr. Dat Hoang, Pastor at St. Faustina in Fulshear
• July 18: Spirit Night: Companions on the Journey: The Presence of
Christ in the Lives of the Saints
Meg Hunter-Kilmer, National Speaker
• July 25: Q&A with Cardinal DiNardo
Daniel Cardinal DiNardo, Archbishop of Galveston-Houston
• August 1: Holy Desire: Theology of the Body and the Eucharist
Edward Herrera, Director of the Office of Marriage and Family Life from
Archdiocese of Baltimore

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

3

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI: CHỌN LỰA ƯU TIÊN
(Mt 8, 18-22)

chống trả với thiên tai và hy vọng con thuyền gặp được an
toàn.

Xem lại Chúa Nhật 13 Thường Niên, C
Hôm nay, bài Tin Mừng thuật lại chuyện có một môn đệ muốn
theo Đức Giêsu, nhưng anh ta xin được về chôn cha trước đã.
Đức Giêsu đã không chấp nhận thái độ đó và nói: "Anh hãy
theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".

Hình ảnh con thuyền chuyên chở Đức Giêsu và các môn đệ
hôm nay chính là hình ảnh của Giáo Hội và mỗi chúng ta trên
hành trình dương thế. Có những lúc Giáo Hội gặp phải những
khó khăn, thử thách, hay cuộc đời của chúng ta lắm khi gặp
phải sự bất an, thất bại, chán trường ...

Xét theo góc độ tình cảm tự nhiên, đòi hỏi này của Đức Giêsu
xem ra có vẻ ích kỷ, và phi nghĩa quá chăng? Một sự đòi hỏi
không hợp tình cũng chẳng hợp lý! Là con cái mà cũng không
được thi hành bổn phận sau cùng là lo chôn cất cha mình cho
tròn chữ hiếu?

Thật vậy, những trận cuồng phong thiên hình vạn trạng từ bên
ngoài với những cơn thịnh nộ của thiên nhiên, những tai nạn,
bệnh tật ập đến, tiền tài tiêu tan theo mây khói, bị ức hiếp tột
cùng, bị quá thiệt thòi vì những đổi trắng thay đen của lòng
người; hay từ bên trong bản thân do những xung đột giữa thiện
và ác, giữa bao dung và kết án, giữa tha thứ và hận thù, tất cả
đã làm cho không biết bao người phải lung lay đức tin và
hoang mang...

Tuy nhiên, càng khó chấp nhận nghịch lý của Đức Giêsu đưa
ra với môn đệ này bao nhiêu thì lại càng sáng tỏ chân lý mà
Đức Giêsu muốn nhắm tới bấy nhiêu.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin tưởng vào Ngài, vì:
bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống, Chúa vẫn còn đó trên
chiếc thuyền của Giáo Hội và trong cuộc đời của chúng ta. Vì
thế, không gì và không có cách nào, dù quyền lực của thế gian,
của sự ác, bất công và ma quỷ cũng không phá đổ nổi Giáo
Hội của Chúa. Đi theo và trở thành môn đệ thì phải hiểu được
quy luật căn bản, tất yếu của hành trình đức tin là: qua đau khổ
rồi mới đến vinh quang; qua cái chết rồi mới được phục sinh.

Thật vậy, điều mà Đức Giêsu muốn người môn đệ phải có đối
với Ngài và sứ vụ mà Ngài sẽ trao phó trong tương lai là một
thái độ tin tưởng, phó thác, can đảm và dứt khoát. Không được
chần chừ hay nửa vời, bởi lẽ, nếu lừng khừng, trong tương lai,
không sớm thì muộn cũng có những thái độ thỏa hiệp và bỏ
cuộc.
Nếu không thanh thoát thì làm sao chấp nhận được sự thiếu
thốn trong hành trình theo Chúa và thi hành sứ vụ được! Bởi
lẽ, hành trình của người môn đệ luôn phải đối diện với sự thiếu
thốn như chính Đức Giêsu đã trải qua: "Con chồn có hang,
chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu".

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cậy trông nơi Chúa.
Xin cho chúng con biết can đảm trung thành với ơn gọi và
sứ mạng của mình, dù gặp phải bão táp phong ba. Những
lúc như thế, xin Chúa soi sáng cho chúng con biết thưa với
Chúa như các môn đệ khi xưa: "Lạy Thầy, xin cứu lấy
chúng con!". Amen.

Như vậy, Đức Giêsu không có ý nói phải bỏ cha, bỏ mẹ để mà
theo Ngài cho bằng Ngài muốn nói lên một sự lựa chọn ưu tiên
cho ơn gọi và sứ vụ.

THỨ TƯ:
HÃY SỐNG GIÁ TRỊ TIN MỪNG TRONG CUỘC ĐỜI
(Mt 8,28-34)

Là Kitô hữu, sống trong thời đại văn minh, kinh tế thị trường,
có nhiều điều để chọn lựa. Tốt có, xấu có. Cao cả có, tầm
thường cũng có. Tuy nhiên, nhiều người đã không chọn cho
mình điều tốt, nhưng lại chọn những điều xấu, bởi vì những
cái đó hấp dẫn và dễ thi hành hơn. Hoặc có nhiều người tin và
đi theo Chúa, nhưng khi gian nan thử thách đến, họ đã viện
nhiều lý do để bỏ cuộc.

Lạy Chúa Giêsu, theo Chúa là điều khó! Vì thế, xin cho
chúng con biết thanh thản từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa, hầu
tâm hồn chúng con nhẹ nhàng, thanh thoát khi thi hành sứ
vụ Chúa trao cách tốt đẹp. Amen.

Xem lại thứ Hai tuần 4 TN
Trong sứ điệp ngày giới trẻ thế giới lần thứ 26 tại Madrid, Đức
Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã viết: “Có một xu hướng duy
đời (laïciste) mạnh mẽ muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc
sống con người và xã hội, toan tính kiến tạo một ‘thiên đường’
không có Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm dạy rằng một thế
giới không có Thiên Chúa là ‘một hỏa ngục’ trong đó, trổi
vượt những ích kỷ, chia rẽ trong các gia đình, oán thù giữa cá
nhân và các dân tộc, thiếu tình thương, niềm vui và hy
vọng”. Và trong thông điệp “Spe Salvi” Đức thánh Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II đã quả quyết: “Một nền nhân bản vắng
bóng Thiên Chúa sẽ là một nên nhân bản phi nhân” (Thông
điệp Spe Salvi, số 78).

THỨ BA: “THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ”
(Mt 8, 23-27)
Xem lại CN 12 TN B
Thứ Bảy tuần 3 TN
Trước cảnh bão táp dữ dội, sóng cuồn cuộn dâng, hẳn ai là
người không sợ? Nhất là lúc đó, chúng ta lại là người đang ở
tâm điểm của thiên tai!

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu xua đuổi ma
quỷ ra khỏi hai chàng thanh niên ở Giêrasa. Sau đó, ma quỷ đã
xin Đức Giêsu cho nhập vào đàn heo và lao xuống biển. Thấy
thế, những người chăn heo chạy chốn và báo tin cho những
người trong thành về sự kiện vừa mới diễn ra trước mắt họ, vì
thế, dân trong thành đã ra đón Ðức Giêsu, nhưng khi gặp Ngài,
họ đã xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ.

Hôm nay, các môn đệ cũng trải qua cơn cuồng phong, biến
động mạnh của biển, khiến sóng lớn và nước ập vào thuyền, vì
thế các ông lo sợ, hoảng loạn, nên đã tìm hết cách để

Những gì xảy ra thời Đức Giêsu khi xưa, thì trong xã hội hôm
nay cũng đã, đang và sẽ xảy đến với chúng ta. Thật vậy, vẫn
còn đó những cám dỗ về tiền tài, danh vọng và xác thịt do ma

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ý thức lại ơn gọi và
sự trung tín của mình với Chúa? Chúng ta có chọn Chúa và
những phẩm tính tốt thuộc về Ngài không? Hay chúng ta đã
chọn những thứ tầm thường?
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quỷ gây nên. Vẫn còn đó những thửa đất và môi trường thuận
lợi cho ma quỷ hoành hành. Những thửa đất đó là: ích kỷ, kiêu
ngạo, tự phụ, bất nhân nơi nhân tâm của con người.

trưởng thành, tức là không thấy mà vẫn tin: “Phúc cho những
ai không thấy mà tin”.

Mong thay lời tuyên tín của thánh Tôma khi xưa: "Lạy Chúa
con, lạy Thiên Chúa của con!" cũng là lời cầu nguyện và xác
tín của mỗi chúng ta, và, lời chúc phúc của Đức Giêsu cho
Tôma: “Phúc cho những ai đã không thấy mà tin" cũng là lời
chúc phúc cho chúng ta hôm nay.

Bên cạnh đó, hình ảnh chốn chạy của những người chăn heo
vẫn còn tái diễn nơi những người thiếu trách nhiệm, sống vô
kỷ luật và tán tận lương tâm. Và, vẫn còn đó hình ảnh những
người sẵn sàng tin Chúa, nhưng không chấp nhận sự hiện diện
của Chúa trong cuộc đời như dân thành khi xưa đã mời Chúa
ra khỏi nơi ở của họ.

Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng con còn non yếu, xin
Chúa giúp cho đức tin của chúng con được lớn mạnh và
trưởng thành. Xin cho chúng con tin tưởng vào Lời Chúa và
những lời dạy của Giáo Hội. Xin cho chúng con biết luôn
tìm đến Chúa như là điểm tựa của cuộc đời chúng con.
Amen.

Những thứ mà con người hôm nay hay lựa chọn thay cho
những giá trị Tin Mừng là: tiền bạc bất chính, danh vọng hư
ảo, hận thù ghét ghen, ma men tối ngày, ma đề triền miên, ma
xác thịt , quỷ dâm loạn ... Mỗi lần chúng ta lựa chọn các điều
xấu xa như thế, ấy là lúc hình ảnh những người trong thành ra
đón Chúa nhưng lại không thích Chúa ở lại trong thành của họ
vì biết bao điều khuất tất họ đang làm lại tái diễn cách sống
động nơi chúng ta.

THỨ SÁU: CẢM NGHIỆM ĐỂ LÀM CHỨNG
(Mt 9, 9-13)
Xem CN 10 TN A,
thứ Bảy tuần 1 TN và thứ Bảy sau lễ Tro.
Trong dịp lễ tạ ơn của một tân linh mục, mọi người hiện diện
được nghe thấy cha mới chia sẻ lúc đầu lễ rằng: “Cộng đoàn
cùng với con tạ ơn hồng ân Thiên Chúa đã ban cho con Thiên
Chức linh mục, mặc dù con bất xứng, yếu hèn và vô dụng.
Nhưng vì yêu thương, nên Chúa đã gọi và chọn con tiến lên
bàn thánh để con trở thành linh mục của Chúa”. Câu nói đó
của tân linh mục diễn tả một sự cảm nghiệm sâu xa tình
thương mà Chúa dành cho cha.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết chọn Chúa, đi
theo Chúa và sống những giá Tin Mừng trong cuộc đời. Xin
Chúa cũng giúp chúng con vượt qua được những cơn cám
dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Amen.
THỨ NĂM: CHÚA LÀ ĐIỂM TỰA ĐỜI CON
(Ga 20, 24-29)
Xem lại thứ Sáu tuần 1 TN,
thứ Sáu tuần 6 TN và thứ Hai tuần 2 MV

Hôm nay, bài Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu gọi ông
Mátthêu, người thu thuế, hẳn ông cũng cảm thấy mình bất
xứng vì công việc bất chính của ông đang làm. Tuy nhiên, Đức
Giêsu đã gọi ông để ông trở thành môn đệ.

Trong một căn phòng hậu phẫu, có nhiều bệnh nhân với những
bệnh lý khác nhau. Các bệnh nhân thường hay kêu la đau đớn
và tỏ vẻ khó chịu với thân nhân của mình. Tuy nhiên, những
người hiện diện ở đó thật ngỡ ngàng khi nhìn thấy và chứng
kiến một bệnh nhân trạc tuổi 60, ông không kêu ca, không
trách móc, nhưng có lúc lại nở nụ cười tươi. Hỏi thăm, mới
biết ông là người Công Giáo và phải mổ để cắt thận vì sỏi quá
nhiều.

Khi nghe thấy tiếng Chúa mời gọi, ông đã cảm nghiệm được
tình yêu của Đức Giêsu, nên ông đã dứt khoát đứng dậy, rời
khỏi bàn thu thuế, nơi ông đang làm việc, nơi ông đã gắn bó,
nơi là sự nghiệp đã nuôi sống ông và gia đình ông, để đáp lời
mời gọi đầy trìu mến và đi theo Đức Giêsu.

Trong lúc trò chuyện, có một người hỏi thăm ông: “Tại sao
các bệnh nhân khác thì đau đớn và kêu la, còn ông thì
không?” Trong tiếng nói nhỏ nhẹ, ông nói: “Mỗi lần cơn đau
đến với tôi, tôi nhớ đến Chúa chịu đóng đinh. Ngài còn đau
đớn hơn tôi nhiều, vì thế, tôi luôn cầu xin Chúa giúp sức để
vượt qua cơn đau và tôi cũng xin Chúa cho mình được thông
phần đau khổ với Ngài”. Thật tuyệt vời, Đức Giêsu là điểm
tựa của ông, và cuộc thương khó, cái chết của Ngài đã làm cho
ông can đảm, vui vẻ đón nhận đau đớn vì lòng yêu mến
Chúa.

Thật vậy, một tình yêu, một lòng mến, Đức Giêsu đã gọi ông.
Cũng một tình yêu, một lòng mến, ông đã đáp lại tiếng Đức
Giêsu mời gọi, để tiếp bước trên hành trình loan báo Tin Mừng
tình thương của Chúa trong cuộc đời môn đệ nơi ông.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhận ra mình
bất xứng để cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành
cho mình. Mặt khác, từ những gì đã cảm nghiệm, Chúa cũng
muốn mời gọi chúng ta sẵn sàng cảm thông cho những yếu
đuối của anh chị em mình, sống khiêm tốn và đón nhận Thánh
giá trong hành trình môn đệ của mình như một hồng ân.

Tin Mừng hôm nay trình thuật cuộc đối thoại giữa thánh Tôma
và các Tông đồ khác, hẳn ai cũng biết ngài là người cứng lòng
tin, bởi vì thánh nhân đã từng nói: "Nếu tôi không nhìn thấy vết
đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu
tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không
tin". Như vậy, với ngài, không thấy là không tin. Thấy thì mới
tin. Niềm tin của Tôma chính là: tay phải sờ, mắt phải thấy thì
mới có sự thuyết phục. Niềm tin của thánh nhân là niềm tin
của lý trí.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã được Chúa yêu thương quá
nhiều, dù chúng con bất xứng. Xin Chúa cho chúng con
cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho chúng con,
để rồi chúng con ra đi loan báo về tình yêu đó cho anh chị
em mình. Amen.

Tuy nhiên, Đức Giêsu muốn Tôma, các Tông đồ khác và cả
chúng ta ngày hôm nay phải đạt tới mức độ vượt lên trên
những gì là khả giác của đời thường, để tiến tới một đức tin
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THỨ BẨY: HÃY ĐỔI MỚI
( Mt 9, 14-17)
Xem lại CN 8 TN B,
Thứ Hai tuần 2 TN, thứ Sáu sau lễ Tro
và thứ Sáu tuần 22 TN.
Đã nhiều lần Đức Giêsu bị những người Pharisêu cho rằng
Ngài không giữ Lề Luật của Môsê. Họ kết án Đức Giêsu là
người vô kỷ luật. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã phủ nhận chuyện
đó và Ngài đã khẳng định: “Tôi đến không phải để hủy bỏ lề
luật, nhưng là để kiện toàn”. Thật vậy, Lề Luật Cựu Ước chỉ
là một sự chuẩn bị cho Con Người và sứ vụ của Đức Giêsu đến
mà thôi.
Nhưng nay, thời đã điểm và Đức Giêsu đã đến, Ngài hiện diện
như những gì các tiên tri đã tiên báo và Lề Luật của Môsê

hướng tới. Vì thế, giờ đây, chính Ngài là nội dung của Luật,
nên hãy sống với một tinh thần mới chứ không phải mong đợi
nữa, vì Chàng Rể là Đức Giêsu đã đến.

Tinh thần mới ở đây chính là lòng bao dung, tha thứ, hiền hòa,
nhân hậu, từ bỏ con đường tội lỗi. Đổi mới bầu da cũ là bỏ đi
nếp sống không còn phù hợp với Tin Mừng và thay vào đó là
những cách sống mà Đức Giêsu đã vạch ra, đó là: “Mến Chúa
và yêu người”. Thiên Chúa không thể đổ tràn ân sủng mới của
Ngài vào trong một thân thể cũ với đầy những tội lỗi, những
thù hằn, ghen ghét ...
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức mình là người tội
lỗi, để đáng được đón nhận tình yêu của Chúa, và để Chúa
đổi mới chúng con. Amen.
Jos. Vinc. Ngọc Biển

THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading: 1 Kings 19:16b,19-21
Elijah anoints Elisha as his successor.
Responsorial Psalm: Psalm 16:1-2,5,7-11
I set the Lord ever before me.
Second Reading: Galatians 5:1,13-18
Christ has set us free.
Gospel Reading: Luke 9:51-62
Jesus resolutely determined to journey to Jerusalem.
Background on the Gospel Reading
Today's Gospel reading begins a long section unique to Luke's
Gospel. Jesus begins his journey to Jerusalem, which will end
with his ministry in Jerusalem. We read that Jesus' days for
being “taken up” were fulfilled. The Greek word that Luke
uses for “taken up” is the same word he uses to describe the
Ascension. We also read that Jesus is determined to journey to
Jerusalem. For Luke, Jesus ministry begins in Galilee and then
is one long journey to Jerusalem. In Jerusalem he will meet his
death but also enter into his glory. Only in Luke does Jesus
then spend 40 days in Jerusalem instructing his disciples. It is
in Jerusalem that his disciples wait after his Ascension to be
sent the Holy Spirit on Pentecost. And it is from Jerusalem, in
Luke's second volume, the Acts of the Apostles, that the Good
News is spread to Rome and the ends of the earth.

Immediately Jesus is met with rejection, as a Samaritan village
will not receive him because he is going to Jerusalem. There
was animosity between Samaritans who worshiped on Mount
Gerazim and Jews who worshiped in Jerusalem. Jesus was also
rejected as he began his ministry in Galilee in Chapter 4. And
he will be rejected for the last time when he reaches Jerusalem.
James and John want to call down fire from heaven to destroy
the people in the village, but Jesus rebukes them and moves
on. There is often the temptation to use violence to achieve
right. Jesus has come to break this temptation. He is aware that
he must undergo violence himself before he can enter his
glory.
The rest of today's reading is about the radical demands of
discipleship. The three people who volunteer to become
disciples on this journey show that they do not understand the
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demands Jesus will make of them. Neither care of self, care for
the dead, nor care of one's family (as required by the Fourth
Commandment) can come before the demands of discipleship.
Jesus reminds the first volunteer, who would go wherever
Jesus goes, that animals in the wild have more security than do
Jesus and his followers. The second, who wants to bury a
parent, is reminded that the demands of proclaiming the
Kingdom of God take precedence. And the third, who wants to
say farewell to his family, is reminded that once you put your
hand to the plow you cannot look back or the furrow will be
crooked. Such a person is not ready for the Kingdom of God.
Jesus seems harsh here, but he is only asking of his disciples
what he asks of himself. Jesus' unconditional commitment to
God's saving work will demand of him his life. He knows this,
but the disciples do not understand. Jesus does not want
anyone to rush into discipleship, because the demands of
discipleship require everyone considering it to be aware of the
cost, make Jesus and his mission central to his life, and then go
forward without looking back.
Family Connection
Parents are always striving to help their children to set
priorities. Children need to learn to finish homework before
watching TV or going out to play. They need to know that
they have to finish their chores before they can go out with
their friends. They need to know that paying attention to
curfews for their safety is more important than being popular.
As a family, talk about these examples of setting priorities.
Share examples of how you learned to prioritize as you were
maturing. Explain that in this Sunday's Gospel reading, Jesus
talks about the importance of making him the number-one
priority in our lives.
Read aloud Luke 9:51-62. Talk about how going to Sunday
Mass as a family is an important way of keeping God at the
center of our lives. Talk about other ways that the family can
make Jesus a priority.
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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

SAT/ACT
Preparation
Course
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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.

KÍNH MỜI

3B Group Tour/Quê Hương Bus
Công ty du lịch Việt đầu tiên
tại Houston tổ chức tour đoàn.

Công ty có Tours trọn gói và Tours Private.
4 ngày 3 đêm Arkansas Suối nước nóng, Đức Mẹ
Missouri, Bảo tàng Titantic/Wonder works.
3 ngày 2 đêm Riverwalk San Antonio, San Marcos
và Dallas.
3 ngày 2 đêm Houston-Nasa, New Orleans và
Lousiana.
11107 Bellaire Blvd D Houston, TX 77072.
832-404-2001 www.3BGrouptour.com

BÁN ĐẤT

tại Nghĩa Trang
Forest Park Westheimer
3 lô đất gần mộ Đức Ông Thượng.

Liên lạc Bà Thắng
832.971.4061

