CHÚA NHẬT II
MÙA CHAY
NĂM C
Second Sunday
of Lent

Ngày 13 tháng 3
năm 2022
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
CHRIST, THE INCARNATE WORD

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
www.giaoxungoiloi.org
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

TỪ ĐAU KHỔ ĐẾN VINH QUANG
Chúng ta đang sống trong một xã hội
văn minh hiện đại. Thời buổi của một
lối sống bị ảnh hưởng bởi nền công
nghiệp hóa. Người người tranh nhau
chạy để vật lộn với cuộc sống. Do đó,
người ta chuộng những gì đó mau lẹ
và gọn nhẹ. Ðến nỗi thức ăn người ta
cũng chỉ muốn cái gì có liền chứ
không cần phải khổ cực nấu nướng
nữa.

Ông bà chúng ta nói: Dục tốc bất đạt
nghĩa là có nhiều chuyện làm trong
hấp tấp vội vàng sẽ không mang đến
kết quả tốt. Cũng vậy, đối với tình
trạng vinh quang cao cả này cần phải
có thời gian. Mặc dù, tình trạng vinh
quang ấy là tình trạng hiển nhiên của
Người nhưng Người vẫn chu toàn tốt
sứ mạng cứu rỗi loài người trong sự
tiệm tiến.

Dường như tâm thức muốn nhanh lẹ
này cũng đã có nơi thánh Phêrô khi
ngài và hai vị Tông đồ được cùng với
Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi. Một
sự kiện lạ thường xảy ra lạ thường
trước mắt các ông. Ðó là dung mạo
của Chúa Giêsu trở nên rực rỡ chói
ngời. Trông thấy cảnh vinh quang ấy
của Chúa Giêsu, thánh Phêrô đã
nhanh chóng không chút e ngại mà
thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở
đây, thật là hay! Chúng con xin dựng
ba cái lều, một cho Thầy, một cho
ông Mô-sê, và một cho ông Ê-lia.” (Lc 9, 33)

Cho nên, Chúa Cha đã kêu mời hãy
biết vâng nghe lời của Người. Vâng
nghe trong sự kiên nhẫn và vâng nghe
trong sự noi gương bắt chước cách
sống của Người. Nhiều khi trong đời
sống đạo chúng ta thường hay đòi
buộc Chúa và Giáo hội ban ngay cho
mình những điều mình muốn. Ðang
khi đó việc hy sinh sống đạo theo lời
dạy của Chúa và Giáo hội thì chúng ta
bỏ qua. Ði dự lễ thì muốn cho mau lẹ
thậm chí bỏ đầu bỏ đuôi. Ðối với các
giới răn thì yêu cầu Giáo hội phải nới
lỏng cho hợp với thời đại. Ðó là
chúng ta thiếu sự hy sinh, thiếu sự
đón nhận gian nan đau khổ. Chính
những sự hy sinh và đón nhận gian
nan đau khổ trong đời sống đức tin sẽ
là hành trang cho chúng ta đạt được
vinh quang trong Nước Trời.

Thiết nghĩ với lời thưa này, Phêrô chỉ
muốn mình và hai vị Tông đồ kia
được ở mãi trong tình trạng như thế.
Bởi lẽ, đây là tình trạng không còn
phải đau khổ nữa. Chúa Giêsu được
trở về tình trạng vinh quang như
chính Người là. Dầu vậy, vì thương
loài người mà Người sẵn sàng sống
trong thân phận con người như bao
nhiêu con người khác.
Lời phán bảo của Chúa Cha: “Ðây là
Con Ta, người đã được Ta tuyển
chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc
9, 35b) là lời nhắn nhủ với ba Tông
đồ và cũng là lời nhắn nhủ cho mọi
người chúng ta. Muốn đến được vinh
quang phải trải qua đau khổ thử thách.

https://gpcantho.com/

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

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
Để chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục 2023 do Đức Giáo Hoàng
Phanxicô khởi xướng, giáo xứ sẽ có các buổi thảo luận để lắng nghe tâm tư
nguyện vọng của quý ông bà anh chị em hầu giúp cho Giáo Hội có những đường
hướng hoạt động gần gũi với giáo dân hơn trong tinh thần hiệp thông với ơn phù
trợ của Chúa Thánh Thần. Những tâm tư nguyện vọng này sẽ được gởi đến Đức
Hồng Y ĐiNardo, Tổng Giám Mục giáo phận của chúng ta. Sau đó, sẽ được
chuyển tiếp đến Rôma để chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục. Ngoài các
buổi thảo luận trong các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành của Giáo Xứ, sẽ có 2
buổi thảo luận chung cho những ai muốn tham dự, sau thánh lễ 9 giờ sáng và 11
giờ sáng Chúa Nhật, ngày 13 và ngày 20 tháng 3 tại hội trường Mẫu Tâm. Kính
mời quý ông bà và anh chị em tham dự, sẽ có cà phê và thức ăn nhẹ.
TRƯỜNG MẪU TÂM
Chúa Nhật, ngày 13 và 20 tháng 3, Trường Mẫu Tâm nghỉ Spring Break và sẽ
không có Thánh Lễ 2 giờ trưa.
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.

Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

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)

Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557

***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.***

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin
viết email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao email cho Văn Phòng Giáo Xứ.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $24,444 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.

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 2 MC
Lc 6,36-38

-tô hữu thường xuyên lui tới nhà thờ, nhưng rồi để Chúa ở lại
đó, không mang Chúa vào trong đời sống thường ngày. Đó
chẳng phải là sự giả hình mà ai trong chúng ta cũng có thể mắc
phải trong đời sống Ki-tô hữu đó sao? Trong Mùa Chay này,
bạn được mời gọi hãy hoán cải, đừng chỉ là các Ki-tô hữu ở
trong nhà thờ, nhưng còn phải là các Kitô hữu trong đời sống
thường ngày nữa.

CÁI NHÌN BAO DUNG
“Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa
xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa
lên án.” (Lc 6,37)
Suy niệm: Theo tính tự nhiên, nhiều người ‘thích’ xét đoán
người khác vì thật là dễ dàng để vạch lá tìm sâu, đánh giá tiêu
cực, phê phán nghiệt ngã chỉ vì người khác không ‘hợp gu’
mình, nhất là khi tự thâm tâm –mà lắm khi người nói không tự
nhận thức– người ta muốn đưa mình lên bằng cách hạ người
khác xuống. Xét đoán và kết án như thế là hai thái độ mà Chúa
dạy chúng ta đừng làm vì nếu không, chúng ta cũng sẽ bị xét
đoán và kết án như vậy.

Sống Lời Chúa: Xét mình xem liệu bạn có sự tương hợp giữa
đời sống đạo ở nhà thờ với đời sống thường ngày hay không.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, đời sống thường ngày là sự cụ thể
hóa đức tin của chúng con. Xin cho chúng con ý thức về điều
đó để chúng con luôn biết thể hiện mình là Ki-tô hữu trong đời
sống thường ngày. Amen.

THỨ TƯ TUẦN 2 MC
Mt 20,17-28

Mời Bạn: Chúa không bảo ta “đừng xét đoán” theo kiểu
nhắm mắt làm ngơ hay không biết phân định điều tốt điều xấu.
Biết ‘xét đoán’ để nhận ra “những dấu chỉ của thời đại” (Lc
12,56), biết “xem quả để biết cây” (x. Mt 7,15-17) để “đề
phòng ngôn sứ giả”. Còn nếu phải xét đoán thì “đừng theo bề
ngoài” (Ga 7,24), vì chỉ có Chúa mới thấu suốt tận đáy lòng;
cũng đừng theo kiểu đạo đức giả, thấy các rác trong mắt người
khác mà không thấy cái xà trong mắt mình (x. Mt 7,3-5). Cần
có cái nhìn bao dung, để đón nhận anh em dù họ còn nhiều lỗi
lầm, và dù họ xúc phạm đến chúng ta; cụ thể, phải tha thứ cho
nhau, có như thế, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta.

PHỤC VỤ ĐÍCH THỰC
“Con Người đến không phải để được kẻ hầu người hạ,
nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc
muôn người.” (Mt 20,28)
Suy niệm: Cho đi để được cho lại là tính toán thường tình của
con người. Có người làm ơn làm phúc để được đền đáp, có
người hy sinh phục vụ để tên tuổi của mình được nhắc đến.
Tiền tài, danh vọng, quyền bính lắm khi ẩn núp sau những
công việc mà có người gọi là phục vụ. Cuộc sống của Chúa
Giê-su đã đem lại cho hai chữ phục vụ ý nghĩa đích thực: phục
vụ là làm công việc của một người tôi tớ. Người tôi tớ thời
Chúa Giê-su chỉ có một hiện hữu duy nhất đó là sống cho và
sống vì người khác. Như vậy, phục vụ đích thực là sống trọn
vẹn cho tha nhân và vì tha nhân.

Sống Lời Chúa: Tập nhìn ra ưu điểm nơi những người mà
bạn có thành kiến.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và tha
thứ chúng con khi con vấp phạm, thì xin cho chúng con cũng
biết lấy lòng thương xót như thế đối với anh chị em mình. Xin
cho chúng con biết bỏ đi cái nhìn thành kiến thay vào đó là cái
nhìn bao dung để nhờ đó sự hiệp nhất được tỏa lan trong cộng
đoàn chúng con đang sống. Amen.

Mời Bạn: Chúa Giê-su đã phục vụ quên mình và quên mình
cho đến chết. Ngài là mẫu gương cho bạn trong cách phục vụ
khi Ngài chết đi cho bạn. Các tông đồ xưa và nay cả bạn cũng
theo Chúa nhưng từ bỏ mọi sự với một tính toán nào đó. Vì
thế, Giáo Hội mời gọi bạn phải không ngừng hoán cải, quay về
với Chúa, trong mọi sự chỉ tìm kiếm một mình Chúa và vì
Chúa mà thôi.

THỨ BA TUẦN 2 MC
Mt 23,1-12
ĐỪNG GIẢ HÌNH
“Họ nói mà không làm.” (Mt 23,4)

Sống Lời Chúa: Bạn đang sống trong mùa chay. Mùa chay
nhắc nhở bạn về ơn gọi của người môn đệ là phục vụ, quên
mình và ý thức mình là đầy tớ vô dụng. Mời bạn tham dự vào
cuộc tử nạn của Chúa bằng những hy sinh và từ bỏ một thói
xấu mà bạn hay phạm.

Suy niệm: Đã nhiều lần Chúa Giê-su lên án thái độ giả hình
của các kinh sư và Pha-ri-sêu. Vì họ nói mà không làm, hoặc
họ nói một đằng làm một nẻo. Quả thật, nếu nói rằng giả hình
là sự tách rời giữa lời nói và việc làm, thì cũng có thể nói rằng
giả hình là sự tách rời giữa đức tin và cuộc sống. Và như thế
có thể nói, giả hình là căn bệnh mà mọi Ki-tô hữu phải luôn
cảnh giác, bởi vì mình cũng đang giả hình mà không hay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết có tinh thần phục vụ
đích thực như Chúa, phục vụ bằng cả khối óc, quả tim và đôi
tay. Ước gì con biết chiến đấu mỗi ngày chống lại mọi tính xấu
để được sống dồi dào hơn.

Mời Bạn: Nhiều người nhận định rằng, nhiều anh chị em tín
hữu Việt Nam có đời sống “nơi nhà thờ” khá phong phú, sôi
động. Người ta có thể tham dự các buổi lễ, các cuộc hành
hương, đọc kinh kính Đức Mẹ, gẫm đàng thánh giá… với sự
sốt sắng hiếm có. Nhưng đồng thời, cũng có nhiều người nói
mình tin Chúa mà vẫn ăn gian nói dối, buôn gian bán lận, lừa
đảo, hối lộ, hay rượu chè say sưa… Có thể nói, họ là những Ki
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THỨ NĂM TUẦN 2 MC
Lc 16,19-31

Chia sẻ: Trong hoàn cảnh sống hiện tại của mình, bạn được
mời gọi làm gì để xây dựng Nước Thiên Chúa? Đâu là kế
hoạch của bạn để đóng góp cho công cuộc này?

LẤP ĐẦY VỰC THẲM
“Con ơi, giữa chúng ta đây có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên
này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có
qua bên chúng ta đây cũng không được.” (Lc 16,26)

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng thức dậy, ta ý thức mình là một
người lao động ở trong ‘công trường Nước Thiên Chúa’. Công
trường này thật to lớn, và phần đóng góp của chúng ta thật bé
nhỏ, nhưng cũng thật quan trọng. Ta không làm thì có nghĩa là
để lại một lỗ hổng không ai khác làm thay được.

Suy niệm: Điểm đáng lưu ý trong dụ ngôn không phải sự khác
biệt mà là điểm tương đồng trong thân phận của ông nhà giàu
và anh La-da-rô: đó là cả hai người cuối cùng đều chết; và tiếp
đến nếu những thức ăn thừa mứa rớt xuống từ bàn ăn của ông
nhà giàu không thể đến được tay La-da-rô thì ngược lại một
giọt nước mát từ ngón tay La-da-rô đang ngồi trong lòng Áp-ra
-ham cũng không thể nhỏ xuống đầu lưỡi của ông nhà giàu
trong âm phủ. Trong xã hội văn minh hiện đại vẫn tồn tại thứ
vực thẳm ấy nhưng lớn hơn nhiều: bờ bên này vực thẳm là
những người ăn một tô súp giá 100 đô với những thìa muỗng
mạ vàng, bờ bên kia là những người bới móc trong các núi rác
tìm kiếm những mảnh thức ăn thừa. Nếu như ngay trong thế
giới này không san lấp được vực thẳm ấy, thì nó sẽ vẫn tiếp tục
tồn tại trong thế giới bên kia với số phận đôi bên bị đảo ngược;
lúc ấy “bên ni muốn qua bên nớ” cũng không thể được nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, là Ki-tô hữu, con được vinh dự làm
việc trong công cuộc Nước Trời. Xin giúp con biết nhiệt tâm
đóng góp phần mình, và không bao giờ lợi dụng người khác,
lợi dụng Giáo Hội, lợi dụng Chúa để tìm lợi ích riêng.
THỨ BẢY TUẦN 2 MC
Th. Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-a
Lc 2,41-51a
NHỮNG BƯỚC CHÂN HIỆP HÀNH
‘‘Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm
con?” (Mt 12,39)
Suy niệm: Nếu hiểu ‘hiệp hành’ là cùng đi với nhau trên một
con đường, thì cuộc hành hương lên đền thờ Giê-ru-sa-lem khi
Chúa Giê-su lên mười hai tuổi là chuyến đi hiệp hành: “cả nhà
cùng lên đền.” Từ lúc lạc mất Chúa Giê-su, thánh Giu-se và
Đức Ma-ri-a luôn sát cánh bên nhau trên đường tìm con. Cụm
từ: “hai ông bà” lặp đi lặp lại nhiều lần cho thấy rất rõ điều
đó: hai ông bà trở về, ông bà cứ tưởng, hai ông bà trở lại Giêru-sa-lem, hai ông bà tìm thấy, hai ông bà sửng sốt. Thánh
Giu-se và Đức Ma-ri-a ở bên nhau dấn bước trên đường
trường, lúc cầu nguyện trong đền thánh, cùng chia sẻ lo lắng
khi đi tìm con cũng như nỗi vui mừng khi tìm thấy con trong
đền thánh.

Mời Bạn: Dù bạn chưa phải là tỷ phú, bạn cũng có thể vô tình
hay hữu ý đào ra những hố ngăn cách kiểu đó giữa bạn với tha
nhân do lối sống hưởng thụ ích kỷ của mình. Bạn hãy san lấp
những hố ngăn cách đó bằng một lối sống biết chia sẻ với tha
nhân vì theo lời thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II, “người
giàu không phải là người sở hữu nhiều của cải mà là người có
khả năng cho đi.”
Sống Lời Chúa: Trích một phần thu nhập của mình để dành
vào việc chia sẻ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sẵn sàng chia sẻ để
con trở nên giống Đức Giêsu Con Chí Ái Chúa hơn.

Mời Bạn: “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông,
tham gia, sứ vụ”. Chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục thế
giới 2023 mời gọi mọi người cùng đi với nhau trong sứ vụ như
Mẹ Ma-ri-a và thánh cả Giu-se. “Con đường hiệp hành này
chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Hội Thánh của
thiên niên kỷ thứ ba” (ĐGH Phan-xi-cô). Câu hỏi căn bản cần
đặt ra trong giai đoạn thỉnh ý này là: Việc “cùng nhau cất bước
hành trình” hiện đang diễn ra thế nào trong cộng đoàn dân
Chúa tại địa phương chúng ta? Để Hội thánh lớn lên trong việc
cùng nhau cất bước hành trình, Thần Khí đang mời gọi chúng
ta thực hiện những bước đi nào?

THỨ SÁU TUẦN 2 MC
Mt 21,33-43.45-46
COI CHỪNG BỊ SA THẢI!
“Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người
sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết
làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (Mt 21,43)
Suy niệm: Thời kinh tế thị trường, có những doanh nhân mở
công ty, thuê nhân viên và thuê cả giám đốc. Nếu giám đốc
nào kinh doanh không tốt, thì bị cách chức, sa thải như đối với
công nhân vậy. Tệ hơn, những ai có ý chiếm dụng của cải của
chủ thì không những bị sa thải mà còn bị truy tố trước pháp
luật nữa. Tin Mừng hôm nay cho thấy công cuộc xây dựng
Nước Thiên Chúa cũng có điều tương tự. Đức Giê-su tuyên bố
với các thượng tế và kỳ mục Do Thái rằng Thiên Chúa sẽ
không cho họ tiếp tục coi sóc công việc của Ngài nữa, mà sẽ
trao cho một dân khác biết sinh hoa lợi.

Sống Lời Chúa: Cùng xây dựng sự đồng tâm nhất trí trong
cộng đoàn, biết lắng nghe nhau, đối thoại với nhau trong tinh
thần cởi mở tôn trọng lẫn nhau.
Cầu nguyện: Đọc kinh cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục:
“Lạy Chúa Thánh Thần…
https://thanhlinh.net/

Mời Bạn: Chúng ta đang được Thiên Chúa trao phó cho công
trình xây dựng Nước Trời. Nhưng nếu chúng ta không biết
dùng mọi khả năng hiện có để làm việc thì chắc chắn sẽ bị
‘cách chức’, bị sa thải và biết đâu, còn bị ‘truy tố’ nữa.
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SECOND SUNDAY OF LENT, CYCLE C
First Reading
Genesis 15:5-12,17-18
God makes a covenant with Abraham, promising him many
descendants.

Ordinary Time. Only Luke's Gospel, which often describes
Jesus at prayer, indicates that Jesus is praying as his
appearance changes to bright white. Luke indicates that the
three disciples were sleeping while Jesus prayed. They will be
sleeping again as Jesus prays in the Garden of Gethsemane
before his Passion and death.

Responsorial Psalm
Psalm 27:1,7-8,8-9,13-14
A prayer to God who is our salvation

As they awake, Peter and the disciples see Jesus Transfigured
and Elijah and Moses present with Jesus. Elijah and Moses,
both significant figures in the history of Israel, represent Jesus'
continuity with the Law and the Prophets. In Matthew's and
Mark's Gospels, there is reference to conversation among
Jesus, Elijah, and Moses, but only Luke's Gospel explains that
this conversation is about Jesus' later accomplishments in
Jerusalem. Luke describes this as his exodus, connecting Jesus'
Passion, death, and Resurrection with the Israel's Exodus from
Egypt.

Second Reading
Philippians 3:17-4:1 (or shorter form, Philippians 3:20-4:1)
Paul encourages the Philippians to remain firm in their faith
that Christ will subject all things to himself.
Gospel Reading
Luke 9:28b-36
Jesus is transfigured in the presence of Peter, John, and James.

Background on the Gospel Reading
On the second Sunday of Lent, we move from Jesus' retreat to
the desert and temptation by the devil to the glory shown in
Jesus' Transfiguration. On the first Sunday of Lent, our Gospel
always tells the story of Jesus' temptation in the desert. On the
second Sunday, we always hear the story of Jesus'
Transfiguration.

On witnessing Jesus' Transfiguration and seeing Jesus with
Elijah and Moses, Peter offers to construct three tents for
them. Having just awoken, perhaps Peter's offer was made in
confusion. We also notice that Peter reverted from his earlier
confession that Jesus is the Messiah, calling Jesus “master”
instead. As if in reply to Peter's confusion, a voice from
heaven speaks, affirming Jesus as God's Son and commanding
that the disciples listen to him. This voice from heaven recalls
the voice that was heard at Jesus' baptism which, in Luke's
Gospel, spoke directly to Jesus as God's Son.

The report of Jesus' Transfiguration is found in each of the
Synoptic Gospels—Matthew, Mark, and Luke. The context for
Luke's Transfiguration story is similar to that found in both
Matthew and Mark. The Transfiguration occurs after Peter's
confession that Jesus is the Messiah and Jesus' prediction
about his Passion. After the prediction there is a discussion of
the cost of discipleship in each of these Gospels. The
placement of the Transfiguration story close to Peter's
confession and Jesus' prediction encourages us to examine the
Transfiguration in the larger context of the Paschal Mystery.

In his Transfiguration, we see an anticipation of the glory of
Jesus' Resurrection. In each of the reports of the
Transfiguration, the disciples keep secret what they have seen.
Not until they also witness his Passion and death will the
disciples understand Jesus' Transfiguration. We hear this story
of Jesus' Transfiguration early in Lent, but we have the benefit
of hindsight. In our hearing of it, we anticipate Jesus'
Resurrection even as we prepare to remember Jesus' Passion
and death.

The Transfiguration occurs on a mountain in the presence of
just three of Jesus' disciples—Peter, James and John. These are
among the first disciples that Jesus called in Luke's Gospel.
We recently heard this Gospel at Mass, on the fifth Sunday in

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:
Địa chỉ:
Thời gian:

Tại Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại.
3417 W. Little York Rd, Houston, TX 77091
Chúa Nhật ngày 03 tháng 4 năm 2022

Chương trình ngày tĩnh tâm và hội thảo như sau:
- 10:00 am - 12:00 pm:
- 12:00 pm - 1:30 pm:
- 1:30 pm - 4:30 pm:
- 5:00 pm:

Thuyết giảng và hội thoại.
Giải lao và cơm trưa. (Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đài thọ)
Thuyết giảng và hội thoại.
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

