CHÚA NHẬT XXI
THƯỜNG NIÊN
NĂM C
Twenty-First Sunday
in Ordinary Time

Ngày 21 tháng 8
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
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

CỬA HẸP VÀO THIÊN ĐÀNG
Trong truyền thống Á Đông, bữa ăn
là dịp để sum họp gia đình hay bày tỏ
tình liên đớixã hội. Các tác giả Tin
Mừng cũng nhiều lần đề cập đến việc
Chúa Giêsu đi dùng bữa, như tại nhà
ông Lêvi, tại Bêtania hoặc Chúa đi ăn
cưới ở Cana. Ngài đồng bàn với
những người thu thuế và tội lỗi. Đặc
biệt, Chúa thiết lập Bí Tích Thánh
Thể cũng trong khung cảnh một bữa
ăn. Trong những lời giáo huấn, Chúa
vẫn hay vay mượn hình ảnh bữa tiệc
để mạc khải về mầu nhiệm Nước
Trời. Bài Tin Mừng hôm nay là một
ví dụ cụ thể.
Chúa Giêsu so sánh Nước Trời giống
như một bữa tiệc và chúng ta là
những thực khách được mời. Nhưng
trong bữa tiệc này, Chúa muốn cảnh
giác chúng ta ba điều. Trước hết cánh
cửa dẫn vào bàn tiệc thì chật hẹp và
chúng ta phải cố gắng phấn đấu để đi
qua. Thứ đến, chúng ta phải nhanh
chân vì sẽ đến lúc chủ nhà đứng dậy
và khóa cửa lại. Sau cùng, bàn tiệc
Nước Trời không phải là nơi chỉ dành
cho những ai có lý lịch tốt, vì sẽ có
nhiều người bị đuổi ra ngoài còn thiên
hạ từ đông tây nam bắc sẽ được ngồi
vào bàn tiệc. Đó là những huấn thị để
nhắc nhở mỗi người chúng ta.
Bàn tiệc nước trời: Cùng đích mà
chúng ta phải vươn tới
Nước Trời hay thiên đàng là phần
thưởng tối hậu cho mọi Kitô hữu.
Ngày xưa, Nữ hoàng Elizabeth của
nước Anh đã ngạo nghễ tuyên bố:
“Tôi chỉ xin Chúa cho tôi được trị vì
trên ngai báu 40 năm, còn ngoài ra tôi
không cần đến thiên đàng”. Chúa cho

bà được làm nữ hoàng suốt 42 năm.
Vào giây phút cuối đời, khi sắp sửa
đối diện trước cái chết, bà đã sợ hãi
và hối tiếc vì lời thề thốt năm xưa.
Đứng trước sự chết, người ta mới
thấm thía được đâu là ý nghĩa cuộc
đời với những câu hỏi đặt ra : ‘Tôi từ
đâu đến, tôi sống để làm gì và cuộc
sống tôi sẽ đi về đâu?’. Trong cuộc
sống hôm nay, chúng ta dễ rơi vào
tình trạng vô thần mang sắc thái hiện
sinh, chỉ biết hưởng thụ trong giây
phút hiện tại. Sau biến cố năm 1975,
một vị cán bộ đã đứng lớp dạy chính
trị và nói với các linh mục: “Thôi các
vị hãy hợp tác với chúng tôi để xây
dựng một xã hội phồn vinh, giàu có.
Còn nếu mai sau có thiên đàng thì
chúng tôi mừng cho các vị. Còn nếu
không có, thì cũng chẳng sao!”. Nghe
nói thế, nhiều linh mục lắc đầu và
bụm miệng tủm tỉm cười. Quan niệm
hiện sinh này ngày nay vẫn còn khá
phổ biến, khi người ta chỉ lo hưởng
thụ mà không nghĩ đến cùng đích mai
sau.

Con đường chật hẹp và đầy chông
gai
Con đường dẫn đến ơn cứu độ không
phải là con đường rộng mở thênh
thang, được đan dệt bằng những bông
hoa và nụ cười. Đây là con đường
gian nan đầy sỏi đá gai chông. Thánh
Phaolô đã từng sánh ví cuộc lữ hành
đức tin như một cuộc chạy đua trên
thao trường. Chỉ những ai biết phấn
đấu, kiên trì mới dành được chiến
thắng sau hết. Thánh nữ Catarina đã
nói: “Không bao giờ có ân huệ mà
không mang chở Thập giá kèm theo.
Có mây mù mới có mưa. Mưa ân
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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
TRƯỜNG MẪU TÂM KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2022-2023
Chương Trình Giáo Lý và Việt Ngữ sẽ khai giảng Chúa Nhật ngày 21 tháng 8,
lúc 12 giờ 30 trưa. Thánh Lễ Khai Giảng lúc 2 giờ trưa.
GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN
Sẽ bắt đầu Chúa Nhật ngày 28 tháng 8, từ 9 giờ sáng đến 12:00 trưa tại Hội
Trường Mẫu Tâm phòng số 8.
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.
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.
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.

713.894.1159

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)

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

***Xin điền Số Phong Bì hoặc Địa Chỉ của gia đình vào chỗ ghi chú để Văn
Phòng Giáo Xứ có đủ chi tiết làm sổ sách.***

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
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 $23,173 Mỹ kim. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được
$7,032 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.

sủng tuôn đổ xuống trên ta khởi đầu
bằng lớp mây mù của những thử
thách giăng kín”.

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

Chúa nói hôm nay: “Hãy chiến đấu qua
cửa hẹp mà vào. Nhiều người tìm cách
vào mà không thể được” (c.24). Cửa hẹp
cần phải luồn, phải lách, phải qua gian
khổ, phải biết đi vào sự tự hủy để được
sống. ‘Chính lúc chết đi, là khi vui sống
muôn đời’ (lời kinh Hòa bình của Thánh
Phanxicô Assisi)
Thiên đàng không theo chủ nghĩa lý
lịch
Đây là điều Chúa Giêsu nhấn mạnh
trong dụ ngôn hôm nay. Nhiều người
thưa lên: “Chúng tôi đã từng ăn uống
trước mặt Ngài”, nhưng Chúa trả lời họ :
“Tôi không biết các anh từ đâu tới”.. Khi
chúng ta đến trình diện trước mặt Chúa,
Ngài không thích ngắm những bộ huy
chương chúng ta đeo trên ngực để khoe
những thành tích đạo đức. Ngài cũng
chẳng bao giờ hỏi đến những bằng khen
hoặc giấy khen để chứng nhận chúng ta
là những Kitô hữu có lý lịch tốt. Bởi vì
những thực khách trong bữa tiệc không
phải được xét tuyển theo chủ nghĩa lý
lịch. Chúa Giêsu đã từng nói với đám
đông :“Không phải những ai cứ mở
miệng nói “Lạy Chúa, Lạy Chúa, là
được vào Nước Trời cả đâu”. Vì thế,
trong phần kết của dụ ngôn hôm nay,
Chúa nhắc lại tiêu chí căn bản để được

cứu độ là phải khiêm tốn và tín thác vào
Lòng Thương xót của Ngài: “Những kẻ
đứng chót sẽ được lên hàng đầu và
những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót”.
Sự khiêm hạ là điều kiện tối cần thiết để
lãnh nhận ơn cứu độ. Người trộm bị
đóng đinh bên phải Chúa đã có một quá
khứ đặc kín tội ác, nhưng do khiêm tốn
nhìn nhận tội lỗi mình và tín thác vào
lòng thương xót Chúa, ông đã trở thành
vị thánh đầu tiên được Chúa Giêsu mở
cửa thiên đàng đưa dẫn vào. Khiêm tốn
và tin vào tình yêu Chúa là chìa khóa
giúp chúng ta đạt đến ơn cứu độ và được
đưa vào bàn tiệc Nước Trời mai sau.
Kết luận:
Khi tôn vinh Lòng Thương xót, chúng ta
được mời gọi hướng cuộc sống về với
Chúa là Cha nhân hậu. Cánh cửa thiên
đàng luôn mở rộng chờ đón chúng ta,
nhưng con đường dẫn vào lại rất chật
hẹp. Ơn cứu độ là một ơn nhưng không,
do lòng thương xót của Chúa, song chỉ
những ai bền đỗ đến cùng người đó mới
được cứu thoát. Cửa hẹp vào thiên đàng
chính là con đường Thập giá, con đường
dẫn đến cái chết nhuốc khổ của Đức
Giêsu, nhưng đây lại là con đường độc
đạo duy nhất mà chúng ta phải dấn bước
vào.

Lm G.B Trần Văn Hào, SDB

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục

Đại Hội Công Bố 2022: Tôi Sẽ Yêu

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

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 713-7418723 or proclaim@archgh.org or go to www.archgh.org/proclaim.

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 21 TN
Đức Ma-ri-a Nữ Vương
Lc 1,26-38

chăm chút cho việc đi lễ, đọc kinh mà lại gian dối lừa đảo
trong việc làm ăn, học hành; chúng ta có thể biến thành một
tên giả hình khi tiêu xài hoang phí mà lại làm ngơ, không biết
chia sẻ với những người anh chị em túng thiếu quanh mình. Và
tệ hơn nữa, có khi chúng ta còn vận dụng lý lẽ, đặt ra luật lệ để
biện minh cho lối sống sai trái đó. Để khỏi rơi vào lối sống giả
hình, cần thường xuyên nhìn lại cuộc sống trong cách làm luật,
giữ luật, chúng ta có thể hiện được công bình, lòng nhân và
thành tín hay không.

XIN CHÚA CỨ LÀM
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi
như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Suy niệm: Muôn đời lời thưa “Vâng” của Mẹ vẫn là một lời
đáp tuyệt vời của con người chấp nhận đi vào mầu nhiệm của
Thiên Chúa. Dù con không hiểu lời chào của sứ thần có ý
nghĩa gì và cũng chẳng biết gì đến chuyện phu thê, nhưng xin
Chúa cứ làm cho tôi tớ Chúa theo như ý Ngài sở định. Dù lời
ông già Si-mê-on có đe doạ khủng khiếp: “một mũi gươm sẽ
đâm thâu trái tim con,” thì xin Chúa cứ làm cho con vì Chúa
muốn thế. Dù ở tiệc cưới Cana, giờ của Chúa chưa đến, xin
Chúa cứ phán một lời, chúng con, những tôi tớ của Chúa sẽ
làm theo. Dù con có phải bước đi trên con đường gai góc và
tăm tối của thập giá, và hiến dâng người con yêu quí nhất cho
công trình cứu chuộc, thì xin Chúa cứ làm theo chương trình
của Chúa, vì này con là tôi tớ Chúa, con xin vâng theo.

Chia sẻ: Mạnh dạn phát hiện thói giả hình tập thể trong cộng
đoàn của bạn bằng cách nhìn lại cuộc sống cộng đoàn theo đề
nghị trong phần “Mời bạn”.
Sống Lời Chúa: Xét mình về thói xấu giả hình trong cách
sống đạo của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con loại bỏ thói xấu giả hình
bằng cách sống công bình, nhân ái và thành tín.
THỨ TƯ TUẦN 21 TN
Th. Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ
Ga 1,45-51

Mời Bạn: Sự “vâng phục bằng đức tin” là “lời đáp trả thích
đáng nhất của con người trước lời mời gọi của Thiên
Chúa” (Giáo Lý/HTCG số 142-143). Mẹ là mẫu gương đức tin
tuyệt vời, là “người nữ của lòng tin” qua lời thưa “Vâng” của
Mẹ. Chúng ta có sẵn sàng vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn
cảnh? Hay phải chăng chúng ta dễ thay lòng đổi dạ: khi được
điều may lành trong cuộc sống, chúng ta vui mà quên mất
Chúa, còn khi gặp khó khăn đau khổ chúng ta phản kháng và
kêu trách Ngài?

GẶP CHÚA ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI
Ông Na-tha-na-en bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái hay
được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem.” (Ga 1,46)

THỨ BA TUẦN 21 TN
Th. Rô-sa Li-ma, trinh nữ
Mt 23,23-26

Suy niệm: Bài hát ‘Gặp gỡ Đức Ki-tô’ của cha Tiến Lộc rất
thích hợp với trường hợp của Na-tha-na-en trong bài Tin
Mừng hôm nay. Nghe Phi-líp-phê giới thiệu về Đức Giê-su,
Na-tha-na-en, do thành kiến, đã buột miệng: “Từ Na-da-rét,
làm sao có cái gì hay được?” Một người “lòng dạ chẳng có gì
gian dối” như Na-tha-na-en suýt nữa đã kết luận hồ đồ nếu
không có lời góp ý chân thành của anh bạn Phi-líp-phê: “Cứ
đến mà xem!” Lời góp ý này vang vọng lại Lời Chúa Giê-su
mời gọi: “Đến mà xem” trước đó (c. 39). “Đến mà xem” là bí
quyết hiệu nghiệm phá đổ bức tường thành kiến che khuất tầm
mắt, ngăn cản ta nhận ra Chúa, cũng như hoạt động của Ngài
nơi tha nhân, qua các biến cố xảy ra quanh ta. Một khi gặp gỡ
Đức Ki-tô, Na-tha-na-en được biến đổi tận căn, trở nên Tông
đồ của Ngài, đã đổ máu đào chứng tá cho thấy sự đổi thay này.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT TRONG LỀ LUẬT
“… những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công bình,
lòng nhân và thành tín.” (Mt 23,23)

Mời Bạn: Chắc chắn bạn và tôi đã từng nhiều lần có cái nhìn
không hay về một ai đó, nhất là những tội nhân. Bạn có cách
gì để có thể thay đổi tật xấu này không?

Suy niệm: Ngày 29/06/08, tổng thống nước Dim-ba-bu-ê là
Mugabe, 84 tuổi, tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ
năm năm lần thứ 6 liên tiếp sau cuộc bầu cử vòng hai đầy bạo
lực, trong đó ông là ứng cử viên duy nhất. Để tiếp tục nắm giữ
địa vị, ông đã đặt ra nhiều luật lệ để củng cố quyền lực và hợp
pháp hoá những sai trái của mình. Các kinh sư và người Pha-ri
-sêu đặt ra nhiều luật lệ chi li và tuân giữ một cách cẩn thận
nhưng họ bị Chúa Giê-su lên án là giả hình bởi vì họ thiếu
điều quan trọng nhất trong Lề Luật là “công bình, lòng nhân
và thành tín.” Thiếu những điều đó, mọi việc giữ luật đều trở
thành giả hình.

Chia sẻ: Khi tập nhìn mọi người bằng ánh mắt của thầy Giêsu, bạn có thấy mình thay đổi định kiến về tha nhân không?

Sống Lời Chúa: Tâm sự với Chúa: “Lạy Chúa hoàn cảnh của
con bây giờ là… (kể ra), nhưng xin Chúa cứ làm cho con như
thánh ý Chúa muốn.”
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a xin dạy con biết thưa hai tiếng
“Xin Vâng” như Mẹ. Hoặc hát bài “Xin Vâng.”

Sống Lời Chúa: Tâm niệm rằng Chúa luôn hiện diện trong
mọi người, để mỗi sáng khi thức giấc, chúng mình cầu nguyện
với Chúa, tạ ơn Ngài, và nỗ lực gặp Ngài suốt ngày nơi tha
nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết thường
xuyên gặp Chúa trong kinh nguyện, để chúng con đổi mới cái
nhìn về anh chị em mà chúng con gặp gỡ hàng ngày. Amen.

Mời Bạn: Chúng ta có thể đi vào vết xe đổ đó nếu chúng ta
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THỨ NĂM TUẦN 21 TN
Th. Lu-y; th. Ca-la-san
Mt 24-42-51

là đức tin vững mạnh, là đời sống thiện hảo, là các việc lành
phúc đức. Đừng để những lo lắng bon chen đời này làm bạn
sao nhãng việc tích trữ dầu đèn cho hành trình tiến về đời sau
của bạn.

CHU TOÀN BỔN PHẬN, SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA
“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ,
thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)

Chia sẻ: Để làm một người khôn như Đức Ki-tô dạy, bạn phải
làm gì?

Suy niệm: Cái chết luôn là biến cố bất ngờ, chẳng ai biết thời
điểm chính xác cái chết xảy đến. Cái chết chấm dứt thời gian
hoán cải trên trần thế; mỗi người sẽ ra trình diện trước mặt
Chúa, chịu xét xử: nhận lấy phúc lành hay án phạt tùy theo
cách sống tại thế của mình. Để được lãnh nhận phần phúc đời
đời, Chúa Giê-su mời gọi mỗi người hãy sẵn sàng cho giờ phút
quan trọng này bằng thái độ khôn ngoan và trung tín. Người
khôn ngoan nhận biết sự bọt bèo, mỏng manh của phận người,
về sự chóng qua của thế gian. Người khôn ngoan ý thức rằng
ngày hôm nay có thể là ngày cuối cùng của đời mình. Vì thế,
họ cố gắng sống trung tín với Chúa mỗi ngày, chu toàn cách
tốt nhất các việc bổn phận, sống trọn vẹn giây phút hiện tại.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm không để ngọn đèn đức tin bị lu
mờ trước những cám dỗ của phim ảnh và trò chơi xấu.

Mời Bạn: Chúa đến bất ngờ là điều ai cũng biết. Nhưng lắm
lúc, ta dễ bị rơi vào cám dỗ như tên đầy tớ xấu xa khi nghĩ
bụng còn lâu chủ ta mới về. Để rồi ta cứ mãi lao mình vào việc
lo lắng sự đời và chè chén say sưa mà lơ là việc bổn phận, nhất
là bổn phận chăm lo đời sống đức tin của mình và gia đình.

QUÝ HỒ TINH BẤT QUÝ HỒ ĐA
“Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều
cho anh.” (Mt 25,21)

Cầu nguyện: Lạy Chúa là ánh sáng muôn dân, xin cho chúng
con luôn biết sẵn sàng và cần mẫn đong đầy tâm hồn chúng
con dầu đèn là những việc lành phúc đức. Xin cho ngọn đèn
đức tin của chúng con luôn cháy sáng và toả chiếu rõ ràng
hình ảnh Chúa cho những người chung quanh. Amen.

THỨ BẢY TUẦN 21 TN
Th. Mô-ni-ca
Mt 25,14-30

Suy niệm: Chúa không quan tâm cân đo đong đếm công trạng
của ta; hơn ai hết, Ngài biết rõ lòng ta. Do đó, ta hãy an tâm,
trung thành chu toàn nhiệm vụ được giao, Ngài sẽ ban thưởng
xứng đáng. Phải chăng vì quá đặt nặng về phần thưởng tại thế
hoặc do chưa đủ lòng cậy trông về sự quan tâm, công bằng của
Chúa, một số người dè dặt, ngập ngừng khi làm điều tốt việc
nghĩa, hay khi hành động cho Danh Cha cả sáng. Vì thế, họ
đánh mất cơ may thuận lợi để được Chúa tin tưởng giao phó
nhiều hơn nữa, thậm chí có khi đánh mất cả phần thưởng được
vào “hưởng hạnh phúc của chủ.” Người lười biếng, muốn
cuộc đời an nhàn, hưởng thụ, không nỗ lực phát triển khả năng
Chúa ban để sinh hoa trái tốt cho Chúa, cho người, là phung
phí vốn liếng Ngài giao phó, sẽ bị Ngài khiển trách như người
đầy tớ được giao một nén trong dụ ngôn.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn cố gắng chu toàn cách tốt nhất
việc bổn phận trong gia đình, giáo xứ, xã hội, nhắc nhở mình
luôn sẵn sàng đón Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, những lo lắng sự đời, các đam mê
dục vọng dễ làm chúng con lạc xa Chúa, quên mất cùng đích
đời người, không thức tỉnh sẵn sàng. Xin Chúa ban thêm đức
tin cho chúng con để giữa những cám dỗ của thế gian, chúng
con vẫn trung tín với Chúa và khôn ngoan chọn Chúa mỗi
ngày. Amen.
THỨ SÁU TUẦN 21 TN
Mt 25,1-13

Mời Bạn: Vì vậy, bao lâu còn sống, còn phải hoạt động, làm
việc với tất cả khả năng Chúa giao, làm việc mà không tìm an
nghỉ, mới có thể sinh lời các nén bạc Chúa trao. Bạn suy nghĩ
xem những nén bạc của đời bạn: sức khỏe, ngoại hình, tài
năng, kiến thức, của cải, thời giờ… bạn đã phát huy hết sức để
mang lại thiện ích cho Chúa, cho người đồng loại chưa? Hay
chỉ dành cho mình bạn?

SẴN SÀNG MỚI LÀ KHÔN NGOAN
Trong mười cô đó có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy,
các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn năm cô
khôn thì vừa mang đèn lại vừa mang chai dầu theo. (Mt
25,10-13)
Suy niệm: Thật dễ nhận ra những chi tiết trong dụ ngôn muốn
ám chỉ điều gì: Chàng rể là chính Chúa Ki-tô, mười cô trinh nữ
phù dâu là toàn thể nhân loại, đèn và dầu là điều kiện cần có để
được tham dự tiệc cưới. Năm cô khôn và năm cô dại là hình
ảnh con người, có người khôn có người dại. Khôn hay dại là
căn cứ vào thái độ họ có biết sẵn sàng hay không. Đó là bài
học mà Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta. Không chỉ năm cô
dại mới ngủ, mà cả năm cô khôn cũng ngủ. Nhưng năm cô này
khôn ở chỗ dù có ngủ các cô vẫn không quên mục đích của
mình: chuẩn bị dầu đèn sẵn sàng để đón chàng rể đến bất cứ
lúc nào.

Sống Lời Chúa: Tôi nỗ lực phát triển những nén bạc Chúa
giao để sống đẹp lòng Chúa, sinh hoa trái tốt đẹp cho người
lân cận của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết rằng những gì con có được
cũng là nhờ lòng Chúa yêu thương. Xin cho con biết trân quí,
phát huy những gì Chúa trao phó cho con, như một cách đáp
đền ơn Chúa, tựa một cách sống tình cha-con. Amen.
http://thanhlinh.net/

Mời Bạn: Bạn đang nằm trong danh sách những cô khôn hay
cô dại? Chắc chắn Chúa sẽ đến bất ngờ. Nếu bạn khôn thì hãy
luôn sẵn sàng dầu đèn đầy đủ cho mọi lúc. Dầu của bạn chính
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TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Isaiah 66:18-21
Nations of every language shall come to see my glory.

Jacob, and all the prophets will take our place in the
Kingdom of God. Those who do not make it through the
narrow door will be cast out to where there is wailing and
grinding of teeth.

Responsorial Psalm
Psalm 117:1-2
Praise the Lord, all you nations.

The image of the door is replaced in the final verses of
the parable with the image of the heavenly banquet. Two
passages from the Book of Isaiah influence the
conclusion. Isaiah 43:5-6 speaks of God bringing Israel's
descendants back from the east and from the west, the
north and the south. And Isaiah 25:6 speaks of the Lord
providing a feast of rich foods and choice wines for all
peoples on his holy mountain. The answer to the question
if only a few will be saved is no. In the end, many will be
saved, but many who thought they would be saved will
not be saved. The parable is a prophetic warning to
repentance in order to enter the kingdom.

Second Reading
Hebrews 12:5-7,11-13
Whom the Lord loves, he disciplines.
Gospel Reading
Luke 13:22-30
People will come from north and south, east and west,
and take their place in the Kingdom of God.
Background on the Gospel Reading
Today's Gospel reading is the third of three parables in
chapter 13 that deal with the theme of the unexpected
reversals brought by the Kingdom of God. The other two
parables are about the tiny mustard seed that grows into a
large tree and the small amount of yeast that makes a
large batch of dough rise. All three are about the few and
the many and the Kingdom of God.

Family Connection
Families take advantage of certain days throughout the
year to celebrate individuals in the family and to make
sure that they know that they are not taken for granted.
As a family, recall all of the days that someone in the
family was celebrated in the past year—birthdays,
Mother's Day, Father's Day, anniversaries, graduations,
and so on. Next, challenge each individual to recall what
gifts were received on the day(s) on which he or she was
celebrated.

As this parable opens, Luke reminds us that Jesus is
making his way to Jerusalem. This journey, this exodus
as Luke refers to it, makes up the entire middle of the
Gospel. He is teaching as he goes. A question from the
crowd gives Jesus the chance to make a prophetic
statement. Luke uses this question device a number of
times in his Gospel. A few weeks ago, the question
“What must I do to inherit eternal life?” led to the parable
of the Good Samaritan. The question about will only a
few be saved uses typical Christian language about
salvation but also expresses the Jewish concern about
whether everyone who calls himself a Jew is actually
faithful to the covenant. This was a concern of the
Pharisees.

Emphasize that these days are intended to express
appreciation in a special way but are not meant to replace
the appreciation that we should always show. Point out
how, at times, families can take one another for granted.
Explain that in this Sunday's Gospel, Jesus tells a story
about some people who took something for granted and
paid a price. Read aloud Luke 13:22-30. Explain that, in
this story, some people took it for granted that they could
enter the house whenever they wanted, but the master
locked the gate and would not let them in after hours.
Point out that Jesus was warning his listeners not to
assume that they will have eternal life in heaven and not
to take this invitation for granted.

Jesus answers that they must strive in the time remaining
to enter through the narrow door because many will be
trying to get in but won't be strong enough. He then
moves to a parable about another door. (The translation
says “gate” then “door,” but the same Greek word is
used.) Once all those entering the master's house are in
and he locks the door, there will be no way for others to
get in. Those left outside may knock, but the master will
say he doesn't know them. Unlike the Gospel reading
from a few weeks ago where Jesus was teaching about
prayer, and we were told to knock and the door would be
opened, in this parable, the master will not open and say
he does not know us. People from the north, south, east,
and west will take our place inside. Abraham, Isaac,
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As a family, commit to showing appreciation for one
another in the days ahead, striving to not take for granted
any of the many things that family members do in their
roles as parents and children.
https://www.loyolapress.com/
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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

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

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

Cần người nấu ăn và dọn dẹp
cho gia đình. Ở tại nhà.
Looking for a person to cook
and clean for a family.
Would like the person to stay
with the family.
Liên lạc Nhung (832) 752-1119

