CHÚA NHẬT VI
PHỤC SINH
NĂM C
6th Sunday of Easter

Ngày 26 tháng 5
năm 2019
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
CHRIST, THE INCARNATE WORD
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Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Phêrô Nguyễn Đức Cường
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
Gioan Baotixita Hoàng Anh Dũng
Thư Ký:
Maria Lê Thị Hiền
Giờ Văn Phòng:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 am – 5:00 pm
đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
Mở:6:00 am Đóng:10:00 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:30 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm
Lê Văn Minh
832.858.1597
Chúa Nhật
7:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am
Bùi Ngoan
281.745.6286
11:00 am Phạm Bình Hải
281.299.4307
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:30 pm
Theo CT Trường Mẫu Tâm
7:00 pm
Giải Tội:

Trần Văn Quang
832.566.3664
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn

CHƠI TRÒ HÒA BÌNH
Một ông nhà văn ngồi trên ghế đá công
viên, đưa mắt quan sát nhìn xem mấy em
nhỏ đang chơi đùa với nhau nơi thảm cỏ.
Ông lên tiếng hỏi:
 Này các em, các em đang chơi trò gì
thế?
Các em trả lời:
 Chúng cháu đang chơi trò chiến
tranh. Chúng cháu đang chơi trò đánh
nhau.
Nghe thế, ông hơi cau mặt, gọi các em lại
và giải thích:
 Tại sao các em lại cứ thích chơi tró
chiến tranh, chơi trò đánh nhau.
Chiến tranh và đánh nhau thì có gì là
tốt đẹp. Vậy tại sao các em lại không
chơi trò hoà bình.
Cả bọn tụm đầu vào nhau và bàn tán.
Thấy chúng đón nhận ý kiến của mình,
ông nhà văn mỉm cười hài lòng và bước
đi. Tuy nhiên, chưa bước đi được bao xa,
các em đã đuổi theo và hỏi:
 Bác ơi! Chơi trò hoà bình là như thế
nào? Chúng cháu không biết.
Phải, làm sao các em có thể chơi trò hoà
bình, trong khi các em chỉ thấy người lớn
chơi trò chiến tranh. Làm sao các em có
thể chơi trò hoà bình, trong khi trên báo
chí, truyền thanh và truyền hình, các em
chỉ thấy hình ảnh những người lớn bắn
giết nhau. Làm sao các em có thể chơi trò
hoà bình, trong khi tại gia đình các em chỉ
thấy các anh các chị và đôi khi ngay cả
cha mẹ cũng lớn tiếng cãi cọ và mắng
chửi lẫn nhau, nhiều lúc còn thượng cẳng
chân hạ cẳng tay với nhau nữa.

Rồi trong thực tế, bầu khí người lớn tạo
ra để cho các em được phát triển, không
phải là một bầu khí hoà bình, mà là một
bầu khí chiến tranh. Đến bao giờ người
lớn mới thực tâm tìm phương thế giải
quyết những mâu thuẫn, những bất đồng
với nhau. Mỗi ngày trên thế giới, người
lớn đã bỏ ra hằng tỷ mỹ kim cho việc
nghiên cứu và trang bị vũ khí, đang khi
đó có tới tám trăm triệu người sống trong
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cảnh nghèo đói và túng thiếu, có tới hơn
sáu trăm triệu người mù chữ. Chỉ có bốn
trong số mười em sinh ra là được cắp
sách đến trường cho hết bậc tiểu học. Và
cứ mười em được sinh ra trong cảnh cơ
hàn, thì đã có hai em bị chết đói trong
năm đầu tiên.
Thế giới người lớn phải bắt tay ngay vào
việc loại trừ chiến tranh, nếu họ muốn
cho các em thiếu nhi noi gương họ mà
chơi trò hoà bình. Đồng thời, phương
thức để loại trừ chiến tranh và xây dựng
hoà bình, không gì hữu hiệu hơn cho
bằng sống tinh thần hoà giải.
Thực vậy, hoà bình chỉ là kết quả đương
nhiên của việc hoà giải mà thôi. Chúng ta
phải hoà giải với Thiên Chúa bằng việc
sám hối ăn năn và lãnh nhận ơn tha thứ.
Đồng thời chúng ta còn phải hoà giải với
anh em bằng việc lấy tình thương xoá bỏ
hận thù. Chính vì thế, trong đêm giáng
sinh, các thiên thần đã hát vang trên cánh
đồng Bêlem:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Và sau khi sống lại, lúc hiện ra với các
môn đệ, sau lời chào chúc bình an, thì lập
tức Chúa Giêsu đã trao ban cho các ông
quyền cầm buộc và cởi mở. Hay nói đúng
hơn, Ngài đã trao ban cho các ông quyền
tha thứ, quyền hoà giải:
 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy
được tha; anh em cầm giữ ai, thì
người ấy bị cầm giữ
Để kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau ghi
nhớ và suy gẫm lời kinh Hoà bình của
thánh Phanxicô Assie:
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ
bình an của Chúa. Để con đem yêu
thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào
nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh
chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
https://giaophanphucuong.org
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Haân Hoan Chuùc Möøng

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch
Võ Tiến Đạt

Cha Chánh Xứ

281.827.9571

Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ

Phó Chủ Tịch
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

26 năm Thiên Chức Linh Mục
Ngày 22 tháng 5

Thư Ký
Đào Bích Châu

713.478.9699

Cha Phó Xứ

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

Giuse Bùi Tiến

22 năm Thiên Chức Linh Mục
Ngày 17 tháng 5
Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ Maria, Thánh Cả
Giuse và Thánh Gioan Viannêy luôn đồng hành cùng với hai Cha
trên bước đường phục vụ tha nhân, phục vụ giáo hội.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH

Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh
cùng với
các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành
và toàn thể giáo dân
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Trường Đạt
281.389.0958

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
ĐỀN TẠ VÀ DÂNG BÔNG KÍNH ĐỨC MẸ
Trong tháng Năm, 7 giờ 30 tối thứ Hai và Ba, đền tạ và dâng bông kính Đức Mẹ. Các
ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 7 giờ 30 tối thánh lễ và nghi thức dâng bông kính Đức Mẹ.
DSF 2019 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
là $85,000. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp cho Giáo
Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ khả năng.
ĐIỆN THOẠI RENG TRONG NHÀ THỜ
Ở trong Nhà Thờ, xin quý ông bà và anh chị em tắt điện thoại hoặc không để điện thoại
reng (off or silent).
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, Hội Đồng Mục Vụ hoặc Tài
Chánh.
NHÀ HÀNG VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BẢO TRỢ GIÁO XỨ
Khách hàng đến các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại mang RECEIPT về cho Giáo Xứ,
các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần tổng số tiền trên RECEIPT để
giúp xây dựng Giáo Xứ. Các RECEIPT có thể trao cho Văn Phòng Giáo Xứ hoặc bỏ
vào giỏ quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
 Phở Duy - 10%
• 68 Crawfish & Seafood Express - 15%
 Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
• Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $17,156 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng
đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

832.473.3767
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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: 6pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily
Augustinô: 7pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Dương Thanh Loan
832.420.8868
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661

Kính thưa quý ông bà, anh chị em,
Đức Hồng Y DiNardo, Tổng Giám Mục tổng giáo phận chúng ta đã phát động
cuộc gây quỹ với chủ đề - Thắp Sáng: Đức Tin, Sứ Vụ của Chúng Ta. Mục
đích cuộc gây quỹ này là để phát triển, nâng đỡ ơn gọi, sửa sang đại chủng
viện Thánh Maria đã xuống cấp trầm trọng sau hơn 100 năm sử dụng, cùng
phát triển nền giáo dục Công Giáo, và các chương trình truyền bá đức tin.
Tổng số tiền hoạch định được gây quỹ cho Chương Trình Thắp Sáng là $150
triệu Mỹ kim. Trách nhiệm gây quỹ được chia cho 146 giáo xứ trong tổng
giáo phận. Giáo Xứ Ngôi Lời được trao trách nhiệm đóng góp $848,000 Mỹ
kim trong vòng 4 năm.
Để bắt đầu cho việc gây quỹ năm thứ nhất, giáo xứ đang bán vé số với giá ủng
hộ là $20 Mỹ kim. Các lô trúng sẽ được xổ vào lúc 9 giờ tối Chúa Nhật, ngày
6 tháng 10, năm 2019 trong dịp 2 ngày gặp mặt thường niên của giáo xứ. Lô
độc đắc là chiếc xe Lexus NX300 năm 2019 đang đậu trước cửa nhà thờ và
nhiều lô trúng giá trị khác.
Kính xin quý ông bà anh chị em và các chủ nhân cơ sở thương mại vui lòng
ủng hộ việc gây quỹ quan trọng này của tổng giáo phận. Quý ân nhân mua
ủng hộ $1000 Mỹ kim trở lên giáo xứ sẽ treo biển ngữ quảng cáo cơ sở
thương mại của quý vị trong khuôn viên giáo xứ.
Vé số được bán ở cuối nhà thờ sau các thánh lễ.
Chân thành cám ơn sự rộng lượng ủng hộ của mọi người.
Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh
______________________________________________

Lô Độc Đắc:
2019 Lexus NX300

Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463

Lô Hạng Nhất:
TV 65 inches

Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng

Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone XR

Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

5 Lô An Ủi:
Mỗi Lô $100.00

Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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THI CA SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN 6 PHỤC SINH—C
Chúa Nhật 6 PHỤC SINH. C
(Ga 14: 23-29)
AN BÌNH
Tình yêu hoa trái an bình,
Cha Thầy thương mến, hết tình trao ban.
Hiến thân Con Một thiên nhan,
Hy sinh thập giá, chứa chan ân tình.
Dấn thân chịu chết khổ hình,
Ba ngày sống lại, thiên linh rạng ngời.
Yêu thương tha thứ tội đời,
Giới răn trọng đại, giữ lời Thầy luôn.
Hết lòng yêu mến suy tôn,
Yêu Thầy mến Chúa, dủ hồn ái nhân.
Xin ban Phù Trợ Thánh Thần,
Nguồn ơn chân lý, canh tân lòng người.
Bình an để lại cho đời,
Kiên tâm bền chí, trong thời khó khăn,
Lòng đừng xao xuyến băn khoăn,
Cũng đừng sợ hãi, người săn kẻ dòm.
Thánh Thần gìn giữ trông nom,
Qui về một mối, tụ gom một nhà.
Vui mừng phấn khởi trong Cha,
Ngày Thầy trở lại, bao là dấu yêu.

Thiên Chúa là tình yêu. Nói về tình yêu không bao giờ cùng.
Tình yêu thì luôn mới và bao la như biển cả, cao siêu như mây
trời, sưởi ấm như mặt trời và vằng vặc như mặt trăng. Bài
Phúc âm hôm nay tiếp tục đến tình yêu. Chúa Giêsu phán cùng
các môn đệ: Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ
yêu mến người ấy. Chúa Giêsu chuẩn bị từ giã các Tông đồ để
về cùng Chúa Cha. Chúa đã truyền lại giới răn yêu thương.
Đây là lời trăn trối thân thương nhất, yêu Chúa và yêu tha
nhân.
Tình yêu của Chúa được thể hiện qua tình bác ái đối với tha
nhân. Yêu thương mọi người, yêu gia đình, yêu tha nhân và
yêu cả kẻ thù. Mỗi câu truyện tình yêu trong đời sống đều
phản ánh tình yêu của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã đi hết nội dung
của yêu thương. Vì yêu, Chúa hạ xuống thấp tận cùng để nâng
loài người lên và cho chúng ta làm con Chúa. Vì yêu, Chúa đã
hiến thân làm của lễ đền tội và lập Bí Tích Thánh Thể để
dưỡng nuôi và ở lại với chúng ta. Vì yêu, Ngài đã chết nhục
hình và đổ tới giọt máu cuối cùng để cứu độ chúng ta. Không
còn tình yêu nào cao qúi hơn nữa.
Truyện kể: Có một bà mẹ 57 tuổi bị hư thận và xơ gan. Bà ở
trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Mặc dù chịu đau đớn,
bà từ chối đề nghị của bác sĩ ghép gan và thận do hai người
con hiến tặng. Các con thương mẹ, không muốn mẹ chết khi
còn trẻ. Sau nhiều ngày điều trị và qua sự thuyết phục của hai
con. Hai người con sẵn sàng hiến tặng mẹ, một người hiến nửa
lá gan, một người hiến một trái thận. Người mẹ chấp nhận và
cuộc giải phẫu diễn ra tốt đẹp. Năm tháng sau, cả ba người hồi
phục nhanh chóng. Đây là trường hợp cho và nhận đầu tiên từ
hai người con Rosario và Jose tại Tiểu Bang California. Mẹ đã
cho các con ra đời. Các con biếu lại mẹ cơ quan để sống còn.
Tình mẹ, tình con hiến tặng và hy sinh cho nhau.

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ, Ngài đã cho tất cả và còn
hứa ban Thần Chân Lý đến để phù trợ và dẫn dắt các ngài đi
trong sự thật. Sau cùng Chúa đã ban sự bình an đích thực trong
tâm hồn các môn đệ. Xin sự bình an của Chúa ở lại trong tâm
hồn chúng con để chúng con cùng chia xẻ niềm vui và sự bình
an của Chúa tới mọi người.
THỨ HAI, TUẦN 6 PHỤC SINH
(Ga 15, 26-16,4).
THẦN CHÂN LÝ
Thần Linh Chân Lý cao vời,
Cha Thầy sai đến, dậy khơi mọi điều.
Những lời mạc khải cao siêu,
Các con ghi nhớ, thiên triều gia ân.
Thánh Thần làm chứng canh tân,
Ban ơn sức mạnh, chứng nhân về Thầy.
Người ta bách hại lạm gây,
Hội đường xua đuổi, đong đầy gian nan.
Tưởng rằng phụng sự thánh nhan,
Chu toàn lề luật, liên can đạo đời.
Kẻ thù không biết Ngôi Lời,
Con Cha cực thánh, vào đời cứu nhân.
Mọi lời nhắc nhở ân cần,
Các con ghi nhớ, tinh thần vững tin.
Kiên trì phó thác cầu xin,
Thánh Linh Phù Trợ, ngước nhìn trời cao.
THỨ BA, TUẦN 6 PHỤC SINH
(Ga 16, 5b-11).
RA ĐI
Phán cùng môn đệ lời này,
Thầy về thiên giới, đợi ngày ra đi.
Những điều dạy bảo thông tri,
Thầy đi lợi ích, chỉ vì các con.
Nói lời sự thật sắt son,
Thánh Thần Phù Trợ, mỏi mòn chờ mong.
Thông ban sức mạnh trong lòng,
Khôn ngoan thông suốt, tinh trong rạng ngời.
Ngôi Ba Thiên Chúa cao vời,
Tuôn tràn ân sủng, cho người tin yêu.
Những ai chê chối thiên triều,
Thế gian tội ác, ngả siêu thói đời.
Thánh Linh xét xử trần đời,
Không tin cứu độ, Ngôi Lời hạ thân.
Quyền năng phó thác Thánh Thần,
Công bằng chính trực, dự phần phúc vinh.

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

THỨ TƯ, TUẦN 6 PHỤC SINH
(Ga 16, 12-15).
SỰ THẬT

THỨ SÁU, TUẦN 6 PHỤC SINH
(Ga 16, 20-23a).
VUI MỪNG

Khi Thần Chân Lý viếng thăm,
Khai lòng mở trí, chuyên chăm sống đời.
Bảy ơn thánh đức cao vời,
Nói năng sự thật, qua lời truyền rao.
Ban ơn sức mạnh dồi dào,
Thêm ơn lo liệu, hiến trao thân mình.
Kiên trì trung tín quang minh,
Xin ơn soi sáng, tâm linh rạng ngời.
Hồn con kính sợ Chúa Trời,
Khôn ngoan hiểu biết, sống đời thánh ân.
Nguồn ơn phù trợ Thánh Thần,
Thông ban truyền dạy, canh tân lòng người.
Mọi điều hiện hữu trên đời,
Chúa Cha tác tạo, Ngôi Lời trung gian.
Những gì Cha đã trao ban,
Thần Linh lãnh nhận, sẻ san cho đời.

Tâm tư trầm lắng chiều nay,
Thầy trò tâm sự, đến ngày xa nhau.
Chia ly muôn nỗi sầu đau,
Tông đồ môn đệ, trước sau dự phần.
Giê-su từ giã gian trần,
Thăng thiên thượng giới, vô ngần cao siêu.
Các con than khóc thật nhiều,
Buồn sầu cay đắng, đốt thiêu tâm hồn.
Thế gian ghét bỏ vùi chôn,
Thù hằn ghen ghét, dại khôn cõi đời.
Các con tin vững ơn trời,
Niềm vui trở lại, cho người thiện tâm.
Hy sinh chịu đựng âm thầm,
Vinh quang rạng sáng, nẩy mầm xinh tươi.
Vui mừng rạng rỡ tươi cười,
Đoàn con xum họp, mọi người hân hoan.

THỨ NĂM, TUẦN 6 PHỤC SINH
(Ga 16, 16-20).
NIỀM VUI

THỨ BẢY, TUẦN 6 PHỤC SINH
(Ga 16, 23b-28).
XIN ƠN

Niềm vui trăn trối đôi lời,
Ra đi dọn chỗ, cho người mến yêu.
Tới ngày từ giã cô liêu,
Tông đồ môn đệ, vốn nhiều xót xa.
Vui buồn lẫn lộn phôi pha,
Thầy đi vắng mặt, thật là nhớ thương.
Cho dù lòng trí vấn vương,
Thêm phần lợi ích, tựa nương sống đời,
Thầy còn trở lại một thời,
Các con sẽ thấy, rạng ngời thiên nhan.
Bây giờ con cái thế gian,
Tẩy chay bách hại, gian nan cực hình.
Chúng con khóc lóc tự tình,
Than van sầu khổ, bất bình thế nhân.
Kiên tâm giữ vững tinh thần,
Mừng vui chan chứa, dự phần phúc vinh.

Phán cùng môn đệ lời này,
Hãy xin sẽ được, danh Thầy hứa ban.
Niềm vui trọn vẹn chứa chan,
Cha ban muôn phúc, tràn lan tâm hồn.
Trước ngày giảng dạy dụ ngôn,
Các con chưa hiểu, học khôn tháng ngày.
Đến nay Thầy nói thẳng ngay,
Loan truyền rành rẽ, điều hay lạ thường.
Chia ly sầu lắng vấn vương,
Thầy đi chuẩn bị, yêu thương vô ngần.
Cầu xin Thiên Chúa chí nhân,
Ủi an soi dẫn, bước lần thoát nguy.
Ban ơn giáng phúc từ bi,
Trung kiên vững bước, sá gì gian nan.
Chúa Cha yêu mến thế gian,
Trao ban Con Một, hứa ban Nước Trời.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng

CAFÉ CATHOLICA: SUMMER SERIES
The Café Catholica summer series is open to all young adults (ages 18-39) and features dynamic speakers, prayer, dinner, and
socializing. Café Catholica is held on four Mondays in July starting on July 8. 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. Come for all or part of the evening! No registration is needed.
Donations are accepted.

All sessions will be held at St. Michael Church, 1801 Sage Rd., Houston, TX 77056.
This year’s theme: Ever Ancient, Ever New.
July 8: Give Me Crazy Love: Your Body and God’s Plans Patrick Rivera, Young Adult Ministry, San Diego
July 15: The Struggle is Real: Continual Conversion Fr. Josh Johnson, Diocese of Baton Rouge
July 22: Beauty Ever Ancient, Ever New Michelle Benzinger, Speaker/Women’s Advocate, Pensacola
July 29: Millennial Wisdom from the Church Fathers Daniel Cardinal DiNardo of Galveston-Houston
For more information contact the Office for Young Adult and Campus Ministry
at yacm@archgh.org or 713-741-8778.
Visit our website at www.archgh.org/cafecatholica
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SIXTH SUNDAY OF EASTER, CYCLE C
Sunday, May 26, 2019
First Reading
Acts of the Apostles 15:1-2,22-29
The early Church community determines, with the help of the Holy Spirit, not to impose the requirement of
circumcision on Gentile Christians.
Responsorial Psalm
Psalm 67:2-3,5,6,8
A prayer that all the nations sing praise to God.
Second Reading
Revelation 21:10-14,22-23
The vision of the splendor of the heavenly Jerusalem is described.
Gospel Reading
John 14:23-29
Jesus promises his disciples that the Father will send the Advocate, the Holy Spirit.
Background on the Gospel Reading
This portion of John's Gospel comes near the end of the first of four chapters that make up Jesus' long farewell
discourse at the Last Supper. This section of chapter 14 actually sums up the themes of the opening of the discourse:
the Christian's life is not shaped by Jesus' absence but by God's abiding presence; God's presence overcomes anxiety
about God's absence; and the present holds in it the seeds of a fresh future shaped by love, not fear.
These verses also contain a glimpse of some of the other themes of the farewell discourse: Jesus' relationship with the
Father and the disciples' relationship to Jesus connect the disciples to the Father as well. Jesus promises to send an
Advocate or intercessor who will remind the disciples of everything that Jesus taught them and bring them peace.
Jesus is preparing his disciples in advance for his absence so that they will continue to believe in him and not feel all
alone after his return to the Father. After the initial excitement of his Easter appearances, Jesus will remain with his
followers in a very different way throughout the centuries.
As our celebration of the Easter season is coming to an end, the liturgy reminds us that Jesus remains with us through
the Holy Spirit, who teaches us everything we need to know, reminds us of all that Jesus taught, and brings us peace.

www.loyolapress.com

ARCHDIOCESAN YOUTH CONFERENCE
JULY 26-28, 2019
"SURRENDER TO GOD"

"MAY IT BE DONE TO ME, ACCORDING TO YOUR WORD" LUKE 1:38
The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers over 2,500 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 GalvestonHouston! 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 through graduating high school students are encourage to attend.
Register: https://archgh.cvent.com/AYC2019
Parish Code: 7230CTIW2019
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com

Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH
THAO TÁC CỘT SỐNG VÀ TỨ CHI
Mỗi tuần tập 2 ngày
thứ ba và thứ năm
từ 6:45pm tới 8:45pm
tại Hội Trường Mẫu Tâm
thuộc Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể.
B.S. Phạm Ánh phụ trách
Ghi tên miễn phí tại lớp học.

CẦN BOOKKEEPER
Xin liên lạc:
Danny 713.922.3628

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
JOHN TUAN DINH
832.654.6727
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