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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

TRONG THIÊN CHÚA KHÔNG AI BỊ LOẠI TRỪ
Câu chuyện trong Tin Mừng mở đầu
bằng một sự đối nghịch, một đàng các
người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để
nghe Người, đàng khác các là các luật
sĩ và các kinh sư nghi ngờ tránh xa
Chúa vì thái độ hành xử của Người.
Họ tránh xa bởi vì Chúa Giêsu tới gần
những người tội lỗi. Những người này
kiêu căng, họ tin mình là những người
công chính, những người tuân giữ
luật Môse một cách nhiệm nhặt.
Dụ ngôn trong Tin Mừng xoay quanh
ba nhân vật: mục tử, con chiên lạc và
số còn lại của đàng chiên. Nhưng chỉ
có mục tử là người hành động, chứ
không phải các con chiên. Như vậy,
mục tử là nhân vật chính và điểm
nhấn là những hành động nơi người
mục tử này. Dụ ngôn được dẫn nhập
bằng một câu hỏi: “Ai trong các
ngươi, nếu có một trăm con chiên và
mất một con, lại không bỏ chín mươi
chín con trong sa mạc và đi tìm con
chiên lạc, cho tới khi tìm ra nó?” Đây
là một mâu thuẫn dẫn đưa tới chỗ
nghi ngờ hành động của người mục
tử: có khôn ngoan không khi bỏ chín
mươi chín con chiên để đi tìm một
con chiên lạc như vậy? Còn hơn nữa
bỏ chúng không phải trong một
chuồng chiên mà trong sa mạc? Theo
truyền thống Kinh thánh, sa mạc là
nơi của chết chóc, khó mà tìm ra
nước và thực phẩm, không có chỗ trú
ngụ và bị bỏ rôi cho thú dữ và tôm
cướp. chín mươi chín con chiên để lại
sẽ không được bảo vệ? Tuy nhiên, sự
mâu thuẫn tiếp tục khi nói rằng người
mục tử, sau khi tìm thấy con chiên,
vác nó lên vai, về nhà, gọi bạn bè và
hàng xóm láng giềng tới chung vui.
Dường như người mục tử không trở
vào trong sa mạc để dẫn chín mươi

chín con chiên trở về đàng! Duy chỉ
hướng đến con chiên đi lạc, xem ra
người mục tử quên chín mươi chín
con chiên kia. Nhưng thật ra không
phải vậy!
Giáo huấn của Chua Giêsu muốn dạy
cho chúng ta, đó là không có con
chiên nào bị hư mất. Chúa không chịu
để một ai phải hư mất dù chỉ một
người nhỏ bé nhất. Hoạt động của
Thiên Chúa là hoạt động của người đi
tìm các con cái bị mất để rồi vui
mừng với tất cả vì tìm lại được họ.
Đây là một ước muốn không thể nào
kìm hãm được: chín mươi chín con
chiên có thể kéo chân người mục tử
lại, và giữ ông trong chồng chiên.
Ông có thể lý luận như sau: tôi có
chín mươi chín con chiên mất một
con thì chẳng có gì là quá đáng!
Nhưng không! Người mục tử đi tìm
con chiên lạc ấy vì mỗi một con chiên
đều rất quan trọng đối với ông, và con
chiên đó là con chiên cần được giúp
đỡ nhất, con chiên bị bỏ rơi nhất, bị
gạt bỏ nhất và ông đi tìm nó.
Tất cả chúng ta đều cảm nhận lòng
xót thương của Thiên Chúa đối với
những người tội lỗi là cách thức hành
động của Thiên Chúa và Ngài tuyệt
đối trung thành với lòng xót thương
ấy. Không có gì và không có ai lấy đi
khỏi Chúa ý muốn cưú rỗi của Ngài.
Thiên Chúa không biết tới nền văn
hóa lại bỏ của chúng ta ngày nay.
Trong Thiên Chúa không có điều đó.
Thiên Chúa không loại bỏ một người
nào. Ngài yêu thương tất cả mọi
người. Ngài tìm kiếm tất cả mọi
người. Tất cả! Từng người một. Ngài
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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN
Chúa Nhật, ngày 11 tháng 9, giờ học bắt đầu từ 8:30 giờ sáng đến 12:00 trưa tại
Hội Trường Mẫu Tâm phòng số 8. Vẫn tiếp tục ghi danh trong suốt tháng 9.
GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 9, từ 3:30 đến 5:30 chiều trong Nhà
Thờ. Có thể ghi danh trước tại Văn Phòng Giáo Xứ hoặc trong ngày khai giảng.
BỔ TÚC DANH SÁCH GIÁO XỨ
Văn Phòng Giáo Xứ đang chuẫn bị in Phong Bì Đóng Góp cho năm 2023. Nếu
cần thay đổi chi tiết phong bì, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ. Sau ngày 30
tháng 9, danh sách sẽ được gửi cho công ty phong bì để in.
PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2022
Những gia đình đã ghi danh gia nhập Giáo Xứ nhưng chưa có phong bì 2022,
xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ để nhận phong bì. Sau ngày 30 tháng 9, những
gia đình nào không có phong bì năm 2022, sẽ không có phong bì in sẵn tên cho
năm 2023.
BAN GIÚP LỄ
Các em (nam và nữ) đã lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa, muốn tham
gia vào Ban Giúp Lễ, xin quý Phụ Huynh liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ để ghi
danh cho các em.

BAN TRẬT TỰ
Ban Trật Tự đang cần thêm người phục vụ, quý Anh hoặc Chị muốn tham gia
vào Ban Trật Tự, xin liên lạc Anh Kevin (Trưởng Ban Trật Tự).
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 $22,677 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Đại Học Công Giáo
Hoa Kỳ được $6,377 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.

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

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

713.240.2683

không biết từ “loại bỏ người ta,” bởi
vì Ngài là tất cả tình yêu và tất cả
lòng thương xót.

giờ! Chúng ta phải ra khỏi việc đóng
kín nơi chính mình, trong các cộng
đoàn nhỏ, trong giáo xứ.

Đàn chiên của Chúa luôn luôn tiến
bước. Nó không chiếm hữu Chúa. Nó
không thể nuôi ảo tưởng nhốt Ngài
trong các lược đồ và chiến thuật của
con người. Người mục tử ra đi để tìm
thất con chiên bị lạc ở bất cứ nơi dâu.
Như vậy người mục tử là chủ thể của
hành động. Ngài muốn đến gặp gỡ
chúng ta, chứ không phải chúng ta
yêu sách muốn tìm thất Ngài. Không
có cách nào khác có thể quy tụ đàn
chiên nếu không theo con đường do
lòng thương xót của người mục tử
vạch ra.

Chúng ta đón kín mình khi thiếu lòng
hăng say truyền giáo. Đóng kín mình
khiến chúng ta không còn muốn đến
gặp gỡ người khác. Trong nhãn quan
của Chúa Giêsu, không có con chiên
nào bị mất vĩnh viễn, nhưng chỉ có
các con chiên cần tìm về. Chúng ta
phải hiểu rõ điều này, đối với Thiên
Chúa không có ai bị hư mất vĩnh
viễn. Không bao giờ! Cho tới phút
cuối cùng, Thiên Chúa vẫn tìm kiếm
và cứu vớt. Chúng ta hãy nghĩ tới anh
trộm lành. Trong Thiên Chúa không
có ai bị hư mất vĩnh viễn, mà chỉ có
các con chiên được tìm thấy.

Trong khi người mục tử tìm con
chiên lạc, người mục tử mời gọi chín
mươi chín con khác đến tham dự vào
viẹc tái hiệp nhất đàn chiên. Khi đó
không chỉ con chiên lạc được mang
trên vai, mà tất cả sẽ theo mục tử trở
về nhà để chung vui với các bạn bè
và hàng xóm láng giềng.
Chúng ta phải năng suy tư dụ ngôn
này, bởi vì trong cộng đoàn Kitô luôn
luôn có ai đó thiếu và đã ra đi bỏ chỗ
mình trống. Đôi khi điều này khiến
nản lòng, và khiến cho chúng ta tin
rằng một sự mất mát là điều không
thể tránh được, một tật bệnh không
có thuốc chữa. Và khi đó chúng ta có
nguy cơ khép kín mình trong chuồng
chiên, nơi sẽ không có mùi của chiên,
nhưng mùi hôi của việc đóng kín. Và
người kitô hữu không được phép
đóng kín, vì chúng ta sẽ có mùi hôi
của những gì đón kín. Không bao

Vì thế viễn tượng hoàn toàn năng
động, rộng mở, khuyến khích và sáng
tạo. Nó thúc đẩy chúng ta tìm bước
đi trên một con đường của tình huynh
đệ. Không có khoảng cách nào có thể
giữ người mục tử ở xa và không có
đàng chiên nào có thể khước từ một
người anh em. Tìm ra người anh em
đã mất là một niềm vui của chúng ta
trong tư cách tham dự vào sứ mạng
của Vị Mục Tử Nhân Lành Giêsu. Và
đó cũng là niềm vui của cả đàn chiên
là cộng đoàn dân Thiên Chúa! Chúng
ta tất cả đều là các con chiên được
tìm lại và được quy tụ do lòng xót
thương của Chúa, được mời gọi cùng
Ngài thu thập thành đàn chiên.
Amen.
(Bài giảng của
Đức Thánh Cha Phanxicô
ngày 03 tháng 05 năm 2016)

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 24 TN
Lc 7,1-10

nay, chính Chúa Giê-su đã đến và ngỏ lời trước đối với bà goá
Na-in. Chúng ta có tin rằng những đau khổ mà chúng ta đang
gặp phải, chính Chúa đã thấy và Ngài đang nâng đỡ chúng ta
cách này cách khác không? Chúng ta có tin tưởng rằng chỉ duy
một mình Ngài mới có thể đem lại sự ủi an thật sư không? Hay
chúng ta chỉ vùi mình trong những khổ đau để than thân trách
phận và loay hoay tìm kiếm sự nâng đỡ của những thế lực trần
gian?

ĐỪNG VÔ TÂM
Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy người kỳ mục của
người Do Thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của
ông. (Lc 7,3)
Suy niệm: Thời đế quốc Rô-ma, thân phận người nô lệ không
hơn gì một món hàng mà người chủ có thể mua bán, thậm chí
nắm quyền sinh sát trên mạng sống của họ. Là một quân nhân
nằm trong guồng máy ấy, viên đại đội trưởng Rô-ma hẳn là
đầy quyền uy này lại ra sức tìm phương chạy chữa cho tên nô
lệ của ông đã trở thành vô dụng vì “đau nặng gần chết”. Ông
đã không ngần ngại hạ mình “nhờ vả” các kỳ mục Do Thái đến
cầu xin Đức Giê-su ra tay cứu chữa. Lòng nhân ái và khiêm
tốn của ông như chất xúc tác xoá tan khoảng cách giữa ông,
người của dân tộc thống trị, với các kỳ mục Do Thái, người
của dân bị trị. Với những phẩm chất đáng quý đó, ông thốt lên
lời tuyên xưng đức tin chân thật: “Tôi không đáng rước Ngài
vào nhà tôi… Nhưng xin Ngài cứ nói một lời…”; lời tuyên
xưng khiến Chúa Giê-su thán phục: “Tôi chưa thấy người nào
có lòng tin như thế.”

Chia sẻ: Những khi gặp đau khổ, thử thách trong cuộc sống,
bạn thường làm gì? Hãy chia sẻ những kinh nghiệm đó với
nhóm của bạn.

Sống Lời Chúa: Tập luôn hướng lòng về Chúa qua mọi hoàn
cảnh sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa! Con tin rằng chỉ duy một mình Chúa
mới khoả lấp những khổ đau và ban niềm bình an đích thực.
Xin ban thêm ĐỨC TIN cho con.
THỨ TƯ TUẦN 24 TN
Suy tôn Thánh Giá
Ga 3,13-17

Mời Bạn: Các nhà khoa học ra sức phát triển con chíp ‘tình
cảm’ để rô-bốt ngày càng thật giống con người. Trong khi đó,
con người thời nay như muốn ‘rô-bốt hóa’, trở nên ‘những cỗ
máy vô tình’ trước nỗi đau của đồng loại. Người có lòng nhân
ái và khiêm tốn giống như mảnh đất tốt cho hạt giống đức tin
nảy nở và nhờ đó họ đạt tới đức ái vẹn toàn.

VÁC THÁNH GIÁ VỚI NIỀM VUI
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin
vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống
muôn đời.” (Ga 3,16)
Suy niệm: Thánh giá trên nóc nhà thờ, ở giữa gian cung thánh,
thánh giá trên bia mộ, trên bàn thờ gia đình, trên đôi tai của
quý bà quý cô… Ta làm dấu thánh giá trước mỗi cử hành đạo
đức, trước và sau mỗi bữa ăn, cầu thủ làm dấu thánh giá khi
bước ra hay rời sân cỏ… Dù ở đâu và lúc nào, thánh giá hay
dấu thánh giá luôn được coi như một biểu tượng nói lên niềm
tin vào Chúa Ki-tô, Đấng chịu treo trên thánh giá để cứu ta.
Khi suy tôn, ca ngợi thánh giá, người Ki-tô hữu không ca ngợi
đau khổ, nhưng ca ngợi tình yêu Thiên Chúa dành cho mình.
Chúa Ki-tô không cứu ta bằng đau khổ, nhưng bằng tình yêu,
tình yêu đi đến tận cùng, tình yêu hiến mạng. Cùng với thánh
giá vàng, bạc, gỗ... hay dấu thánh giá ghi nơi thân xác, ta còn
có một thánh giá vô hình khác đồng hành với ta suốt đường
đời : thánh giá Chúa gởi đến mỗi ngày.

Sống Lời Chúa: Hằng ngày nhắc nhở mình luôn sẵn sàng
quan tâm và thực tâm phục vụ tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con trở nên cỗ máy lạnh
lùng vô cảm. Nhưng khơi dậy tình yêu Chúa trong con giúp
con luôn sống nhân ái, liên đới và có trách nhiệm với tha
nhân. Amen.
THỨ BA TUẦN 24 TN
Lc 7,11-17
CHỈ NƠI CHÚA MỚI CÓ BÌNH AN
Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng
khóc nữa.” (Lc 7,13)

Mời Bạn: Vui vẻ vác thập giá theo Chúa mỗi ngày và nhận ra
thập giá mỗi ngày ấy rất vừa khả năng của bạn. Bạn hãy ghi
nhớ lời của thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô: “Bánh xe ít dầu mỡ là
bánh xe kêu to hơn hết. Người thiếu lòng nhân và đức nhẫn
nại là người hay than vãn hơn cả.”

Suy niệm: Goá bụa, lại chỉ có một đứa con trai độc nhất,
người đàn bà thành Na-in này dường như mất đi tất cả, mất đi
chỗ dựa tinh thần, mất đi niềm an ủi lớn lao khi cậu con trai
này chết đi. Thấu hiểu được nỗi đau khổ của bà, Chúa Giê-su
chạnh lòng xót thương, Ngài đã đến an ủi “Đừng khóc nữa” và
với quyền năng, Ngài đã phục sinh sự sống trong tâm hồn bà
bằng cách làm cho người thanh niên được sống lại.

Chia sẻ: Tôi hay than vãn về loại thánh giá nào hơn cả?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ vui vẻ chu toàn việc bổn phận hằng
ngày, coi đó như thánh giá Chúa thân ái gởi cho tôi.

Mời Bạn: Đau khổ, buồn phiền, thất vọng… luôn luôn hiện
diện trong cuộc sống phận người. Chúng ta phải đối diện với
những thử thách, khó khăn trong công việc làm ăn, những hiểu
lầm chống đối trong tương giao xã hội, những chứng bệnh nan
y nơi bản thân mình, hoặc phải chứng kiến sự ra đi của một
người thân mà ta rất mực yêu thương… Trong Tin Mừng hôm
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin ban cho con điều khó hơn cả, đó là
nhận ra thánh giá của Con Cha trong mọi nỗi khổ đau của đời
con, và ơn bước theo Con Cha trên đường thánh giá, bao lâu
tuỳ ý Cha định liệu. Amen. (K. Rahner)
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THỨ NĂM TUẦN 24 TN
Đức Mẹ sầu bi
Ga 19,25-27

Mời Bạn: Quả thật Đức Giê-su đã giải phóng hoàn toàn người
phụ nữ! Đối với Đức Giê-su, mọi người đều được mời gọi loan
báo Tin Mừng trong cung cách cũng như trong giới tính của
mình. Vâng, công việc của các bà rất đơn sơ và tầm thường!
Nhưng trong thực tế, lại rất cần thiết để Đức Giê-su và các
môn đệ có thể thanh thản mà lo việc rao giảng Tin Mừng.

ĐÓN MẸ VỀ NHÀ
Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,27)
Suy niệm: Khi Đức Giê-su đã trải qua thời khắc đau khổ tột
cùng trên thập giá, Mẹ Ma-ri-a cũng đứng không xa thập giá
đó. Chắc chắn Mẹ cũng thông phần đau khổ với Con. Con bị
người ta sỉ nhục, Mẹ cũng cảm thấy tủi nhục. Con bị hành hạ
đau đớn, Mẹ cũng đau đớn với con. Có nỗi đau nào hơn nỗi
đau của người Mẹ đứng bên thập giá treo xác con yêu dấu của
mình. Con đã trút hơi thở cuối cùng mà con bị đâm thâu trái
tim, dù không còn đau đớn gì, Mẹ đau đớn thay cho Con. Có
thể nói, Mẹ đã vác thập giá và cùng chết với Chúa Giê-su, con
Mẹ. Khi “đón Mẹ về nhà mình” người môn đệ thật diễm phúc
vì có Mẹ thấu hiểu và đồng hành với những nỗi đau mà nhân
loại đang phải chịu. Và hơn nữa, cùng với Mẹ, người môn đệ
tiếp tục vác thập giá mình đi theo Đức Ki-tô, Con của Mẹ.

Sống Lời Chúa: Truyền giáo bằng cách khám phá ra và làm
những việc đơn sơ và tầm thường trong bổn phận hằng ngày
với tâm tình mến Chúa.
Cầu nguyện: Chúa ơi, tạ ơn Chúa đã cho chúng con nhận ra
phẩm giá đích thực của nữ giới trong chương trình của Chúa.
Xin cho con luôn biết kính trọng nhau và cộng tác với nhau
xây dựng Hội Thánh Chúa.
THỨ BẢY TUẦN 24 TN
Lc 8,4-15
KIÊN TRÌ GIEO HẠT
“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng
cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà
sinh hoa kết quả.” (Lc 8,15)

Mời Bạn: Thiên Chúa không để bạn bơ vơ, Ngài ban cho bạn
một người Mẹ là Đức Ma-ri-a. Mẹ thấu biết tất cả những đau
khổ, những mất mát, những thất vọng, những gục ngã của bạn.
Vì Mẹ cũng đã từng trải qua những điều đó. Và Mẹ mong chờ
bạn đón Mẹ về nhà, để Mẹ an ủi, nâng đỡ, dìu dắt, giúp bạn
kiên trì trong những thời khắc đau khổ, khó khăn. Có Mẹ, bạn
sẽ không bao giờ gục ngã. Có Mẹ, dù đau thương, bạn cũng
không mất niềm hy vọng.

Suy niệm: Kể dụ ngôn này với các môn đệ, Chúa Giê-su bị
giới lãnh đạo Do Thái chống đối ra mặt. Nhưng Người vẫn
kiên trì tiếp tục sứ vụ của mình: rao giảng, dạy dỗ, chữa bệnh,
trừ quỉ… Người làm việc như một người gieo hạt cần mẫn.
Dẫu biết rằng có những hạt giống rơi trên vệ đường, trong bụi
gai, trên đá sỏi sẽ không sống được nhưng người gieo vẫn cứ
gieo vì biết có rất nhiều hạt khác rơi trên đất tốt, hứa hẹn một
mùa gặt chắc chắn sẽ đến.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, cùng cầu nguyện với Mẹ Ma-ri-a
qua ít là 10 kinh Kính Mừng.

Mời Bạn: Bức tranh thế giới hôm nay thật ảm đạm: ô nhiễm
môi trường, hiệu ứng nhà kính, khoảng cách giàu nghèo, nguy
cơ khủng bố và chiến tranh hạt nhân,… Thêm vào đó là: tham
nhũng hối lộ, đạo đức suy thoái, cơ chế bất công, nội chiến
triền miên, thất nghiệp, giáo phái lộng hành…. Dù vậy người
môn đệ Đức Ki-tô vẫn tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng của
Nước Thiên Chúa. Cùng với Chúa Giê-su họ tham gia vào
cuộc chiến chống lại ác thần, không coi thường cũng không để
mình bị bóp nghẹt bởi thế lực của tội lỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đường đời lắm chông gai, lắm khổ
đau. Nhưng cảm tạ Chúa đã cho chúng con có một người Mẹ
luôn đồng hành, luôn thấu hiểu chúng ta. Xin cho chúng con
đừng vì quá khổ đau mà quên Mẹ. Amen.
THỨ SÁU TUẦN 24 TN
Lc 8,1-3
CHÚA GIÊ-SU ĐỐI VỚI PHỤ NỮ
Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ
nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh… (Lc 8,1-2)

Sống Lời Chúa: Biết bao người đang dấn thân xây dựng xã
hội công bằng bác ái. Họ là những mảnh đất tốt đang đón nhận
hạt giống Lời Chúa và đang sinh hoa kết trái. Tôi vui mừng tạ
ơn Chúa và quyết tâm kiên trì dấn thân cho Nước Chúa.

Suy niệm: Thật là lạ! Trong bối cảnh xã hội Do Thái lúc đó
vẫn quan niệm “thập nữ viết vô” hay tệ hơn, một loại “cấm
kỵ”, thánh Lu-ca lại kể rõ “lý lịch trích ngang” của các phụ nữ
cùng đi theo Chúa Giê-su trên đường truyền giáo: “…bà Ma-ri
-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioan-na, vợ ông Khu-sa, quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na
và nhiều bà khác nữa.” Mà công việc cũng chẳng có gì to tát!
Các bà chỉ “lấy của cải mình” để lo đời sống hằng ngày cho
Chúa Giê-su và các môn đệ. Công việc “năng khiếu” của các
bà ấy mà! Và lạ hơn nữa! Trong khi Chúa Giê-su bị chỉ trích
quá nhiều về ba cái vụ giao tiếp, ăn uống với những người tội
lỗi, thì chẳng ai thấy sự hiện diện của mấy bà bên cạnh Chúa
có gì bất tiện cả. Mà cũng không thấy có điều chi tai tiếng!

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù cuộc sống không luôn mỉm cười
với con, nhưng xin cho con luôn sống vui tươi và tín thác nơi
Chúa. Khi con bị cám dỗ chùn bước hay buông thả, xin cho
con biết nắm chặt bàn tay Chúa để Chúa sẽ dìu con lên. Amen.
https://dongcong.net/
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TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Exodus 32:7-11,13-14
Moses stands up to God, recalling all of God's great
promises.
Responsorial Psalm
Psalm 51:3-4,12-13,17,19
Once we are forgiven, we can hope for a new heart and a
fresh start.
Second Reading
1 Timothy 1:12-17
Paul proves it's never too late to repent and serve God.
Gospel Reading
Luke 15:1-32
Jesus responds to those who criticize him for keeping
company with the unworthy.
Background on the Gospel Reading
In chapter 15 of Luke's Gospel, Jesus tells three parables
about losing, finding, and rejoicing. The outcasts of
society, the taxpayers, and the sinners approach Jesus
eager to hear what he has to say. In Luke's
Gospel, hearing is a sign of conversion. The Pharisees
and scribes, still suspicious of Jesus, complain about him
associating with sinners. So he tells them these three
parables.
In the first story, the parable of The Lost Sheep, the
shepherd leaves behind the 99 sheep to search for the 1
lost sheep. When he finds it, the shepherd rejoices not
alone as in Matthew's version, but with friends and
neighbors. In the same way, God rejoices more over 1
sinner who repents—like the outcasts who have come to
hear Jesus—than over the 99 righteous like the Pharisees
and scribes.
The second story, about a poor woman who will not stop
searching until she finds her lost coin, makes the same
point. Why are the Pharisees complaining? They should
rejoice when the lost are found.

Finally we come to what is probably the most memorable
parable in the Gospels, the story we know as The
Prodigal Son. Just as in The Lost Sheep and The Lost
Coin, this story (found only in Luke) is really about the
seeker. The loving father is at the center of this parable.
Even though his son runs off with his father's inheritance
and squanders the money, the father waits for him,
hoping for his return. Upon his son's return, the father,
“full of compassion,” runs out to embrace and forgive
him before the son can utter one word of repentance. At
this point the rejoicing begins.
The parable does not end there. Rather, it makes one
more point about the older son's reaction. This son who
never left, just like the Pharisees and scribes who feel
they are righteous, refuses to enter his father's house to
join in the rejoicing. He has served his father. He has
obeyed him. Perhaps it was not out of love. The father's
response teaches us that God's care and compassion
extend to the righteous and sinner alike. When we are
lost, God doesn't wait for our return. He actively seeks us
out. And when the lost are found, how could we not
celebrate and rejoice?
Family Connection
Read or retell in your own words, the three stories from
the Gospel. Ask your children to recall games they play
that involve losing or hiding something and then finding
it. (Hide and Go Seek, Ghost in the Graveyard, Button,
Button, Who's Got the Button?) Talk about how exciting
it is to find the person or thing being looked for.
Ask your children if they have any memories of losing
something special or being lost themselves. Share the
stories as well as the fears or feelings. Then tell them that
just as you would go to any length to find and bring them
home if they were lost, so too would God. That is what
Jesus is telling us in the three stories. No matter what we
do, no matter how wrong we are, God, our loving father,
is always anxious to forgive us and welcome us back
home.
https://www.loyolapress.com/

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 toCATHOLIC
www.archgh.org/proclaim.
CHRIST,
THE INCARNATE WORD
CHURCH
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

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

MY PLUMBING SERVICE

Timmy Chan’s Restaurant
Locations: Bissonnet/Synott
& 59/Bissonnet
• hiring cashiers
• part-time or full-time
(flexible hours)
Call or text 832-277-6566

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

HI-TECH
DENTAL
281.988.6155

Chợ THANH BÌNH
11810 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072
(281) 495-9709

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

TÌM NGƯỜI
Em Trần Đức Đạt và em Trần Thị Thu
Thủy, là 2 người con của
Chú Thím Kiên.
Bố em tên là Trần Đức Thơ,
anh của Chú Kiên.
Xin liên lạc Trần Mỹ Linh
(408) 693-9503, lmtran@ucdavis.edu

SHARE PHÒNG

Cần người nấu ăn và dọn dẹp
cho gia đình. Ở tại nhà.

Phòng cho thuê cho phụ nữ
Nhà khu Beechnut/Hwy 6

Looking for a person to cook
and clean for a family.
Would like the person to stay
with the family.

Liên lac: Ngọc Xuân
(682) 558-6785

Liên lạc Nhung (832) 752-1119

