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GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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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

YÊU THƯƠNG
Nếu kiểm điểm lại đời sống, xét mình
về những lời nói, những cử chỉ và
những việc làm đối với những người
chung quanh, chúng ta sẽ thấy mình
đã sai lỗi rất nhiều giới luật yêu
thương của Chúa. Tôi nghĩ rằng Lời
Chúa phán: Ngươi phải yêu thương
anh em như chính mình ngươi, sẽ bao
gồm tất cả và chi phối mọi liên hệ
giữa người với người. Nếu chúng ta
hiểu thấu đức bác ái và cố gắng thực
hiện, chúng ta sẽ trở nên những người
lịch sự, tế nhị và dễ thương.
Yêu thương anh em, nhiều người
trong chúng ta cho rằng, lệnh truyền
này có tính cách giáo điều, mang nặng
tính chất đạo đức, không còn gây
được những ấn tượng mạnh mẽ.
Trong khi đó, cuộc sống thì biến đổi
từng ngày và từng giờ. Người ta chú
trọng đến những vẻ hào nhoáng bên
ngoài. Những lời nói tuyên truyền.
Tất cả làm thành như một lớp sơn,
phết trên thanh gỗ mục. Trong khi đó
tinh thần bác ái, tinh thần yêu thương
vẫn cứ bị quên lãng, và không có một
chỗ đứng quan trọng nào trong sinh
hoạt thường ngày.
Bên Phi châu, có những bộ lạc, khi
gặp nhau người ta chào nhau bằng
câu: Tôi nhìn thấy bạn. Câu nói này
đối với chúng ta không mang một ý
nghĩa gì đặc sắc, nhưng nếu suy nghĩ
một chút, chúng ta sẽ thấy được cả
một quan niệm sống của dân bản xứ.
Tôi nhìn thấy bạn, có nghĩa là tôi
không tập trung cái nhìn ích kỷ trên
bản thân tôi, tôi không coi tôi như là
cái rốn của vũ trụ, nhưng tôi nhìn thấy
bạn, với tất cả địa vị và giá trị của
bạn.

Tôn trọng người khác, có lẽ đó là
điều mà hiện nay chúng ta còn thiếu
sót rất nhiều. Người khác không phải
là một hòn đảo để cho tôi thám hiểm,
cũng không phải là một trái chanh cho
tôi vắt kiệt. Người khác là anh em của
tôi, là hình ảnh của Thiên Chúa. Dù
họ có xấu xa và tệ bạc đến đâu chăng
nữa thì họ cũng đã được cứu chuộc
bằng Máu Thánh Đức Kitô, thuộc về
gia đình Thiên Chúa cũng như tôi.
Trong gia đình này, Thiên Chúa là
Cha và chúng ta là anh em với nhau.
Nếu nhìn người khác như thế, chúng
ta sẽ trở nên người Kitô hữu trưởng
thành và sống đạo.
Một người ngoại quốc bước xuống xe
điện. Ông ta hỏi thăm về địa chỉ với
người mà ông ta gặp đầu tiên. Người
ấy đã chỉ vẽ cặn kẽ rồi lại đi theo và
xách hành lý cho ông ta tới tận địa chỉ
mà ông ta định đến. Tò mò, ông ta
bèn hỏi người ấy: Tại sao ông lại làm
cho tôi như thế, đang khi tôi chỉ là
một kẻ xa lạ. Rất đơn sơ và thành thật,
người kia đã trả lời: Vì tôi là người
Kitô hữu.
Là người Kitô hữu, chúng ta hãy yêu
thương người khác trong Đức Kitô và
vì Đức Kitô. Hãy yêu thương người
khác, vì tất cả đều là anh em, đều có
chung một Cha là Thiên Chúa ở trên
trời.
https://gpcantho.com/

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

CHÚC MỪNG

Chủ Tịch

Võ Tiến Đạt

281.827.9571

Phó Chủ Tịch
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Thư Ký
Đào Bích Châu

713.478.9699

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

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự

832.247.5969
Phó Chủ Tịch

Thành Viên
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397
Lê Lâm
281.748.8067

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phạm Thái

281.250.4512

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

109 EM LÃNH NHẬN
BÍ TÍCH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA LẦN ĐẦU
Giáo Xứ chúc mừng các em và gia đình.
Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn hồng ân,
giúp các em luôn sống
tin, cậy, mến yêu Chúa và tha nhân.
Bui Hillary
Bui Jasmine
Bui Joseph
Cao Lily
Dam Jonathan
Dang Cassidy
Dao Tri-Kien
Dao Vincent
Dinh Binh
Dinh Phuc
Do Jason
Do Phuong
Doan Carlin
Doan Paul
Doan Tiffany
Duong Alex
Giang Tuan Phong
Giap Hannah
Ha Giang
Hang Minh
Ho Victoria
Hoang Brandon
Hoang David
Hoang Mia
Hoang My
Hoang Natalie
Hoang Thao
Lam Tho
Lang Louis Bao Khang
Le Anna
Le Christina
Le David
Le Emily
Le Henry
Le Honey
Le Ivan
Le Jason
Le Joann
Le Kay

Le Steven
Le Vy
Ly Hoang
Mai Thu
Ngo Kimmy
Ngo Thomas
Nguyen Bao Anh
Nguyen Alena
Nguyen Anh
Nguyen An
Nguyen Austin
Nguyen Austin
Nguyen Bao Long
Nguyen Brendon
Nguyen Cecilia
Nguyen Christian
Nguyen Dennis
Nguyen Emma
Nguyen Francis
Nguyen Grace
Nguyen Johnny
Nguyen Kevin
Nguyen Khoa
Nguyen Lucas
Nguyen Marilyn
Nguyen Mason
Nguyen Mason
Nguyen Minh Huy
Nguyen Nam
Nguyen Ngoc Tran

Nguyen Khang
Nguyen Scott
Nguyen Sophia
Nguyen Sylvie
Nguyen Thomas
Nguyen Tianna
Nguyen Trang
Nguyen-Tran Hong An
Pena Jemma
Pham Audrey
Pham Justin
Pham Khang
Pham Linh
Pham Millie
Pham Minh
Pham Peter
Pham Phong
Pham Thien
Pham Thu
Tran Dominik
Tran Evelyn
Tran Hannah
Tran Harry
Tran Kellan
Tran Kirby
Tran Nhat
Tran Phoenix
Tran Tom
Tran Tristan
Tran William
Truong Alan
Truong Heidi
Vo Merry
Vo Phoebe
Vu Kaitlynn
Vu Kierra
Vu Nathalie
Vu Nicole
Vu Sophie

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
ĐỀN TẠ VÀ DÂNG BÔNG KÍNH ĐỨC MẸ
Trong tháng Năm, 6:20 tối thứ Hai và Ba, sẽ có giờ đền tạ và dâng bông kính
Đức Mẹ.
Các ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 6:20 tối lần hạt Kinh Mân Côi;
7:00 tối thánh lễ và nghi thức dâng bông kính Đức Mẹ.
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

THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU NIÊN KHÓA 2021-2022
Chúa Nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2022 trong Thánh Lễ 2:00 trưa, 109 em sẽ
lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên.
KHÔNG CÓ THÀNH LỄ NGÀY THƯỜNG (ngày 24 đến 26 tháng 5)
Các Linh mục trong Tổng Giáo Phận Galveston-Houston sẽ tham dự 3 ngày
cầu nguyện và hội thảo với Đức Hồng Y Daniel DiNardo tại thành phố
Galveston. Sẽ không có Linh mục dâng thánh lễ. Phó Tế sẽ cử hành Phụng Vụ
Lời Chúa và Nghi Thức Rước Lễ vào 7 giờ sáng thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm,
(24, 25 và 26 tháng 5).
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.

Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Nguyễn Mười
Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thanh Hương
Thánh Lễ Anh Ngữ: 2 pm Chúa Nhật
Nguyễn Giao

Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH
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

QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$93,000

Đóng Góp (tính đến 1/5/2022)

$62,563

% Đóng Góp

67.3%

Còn Thiếu

$30,437

BẢNG TÊN VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý Ông Bà và Anh Chị Em muốn khắc tên mình, tên Cha Mẹ hoặc người
thân còn sống hay đã qua đời, để được cầu nguyện trong các Thánh Lễ mỗi
tuần, xin điền vào tờ đơn để ở cuối Nhà Thờ và trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.
ĐÓNG GÓP QUA MẠNG HOẶC CELLPHONE
Giáo xứ có chương trình đóng góp hàng tuần hoặc những nhu cầu khác giúp
xây dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua
chương mục nhà Bank:
 MyEOffering: http://church.myeoffering.com (có chi phí)
 Zelle: ngoiloi8503@gmail.com (không có chi phí)
***Xin điền Số Phong Bì hoặc Địa Chỉ của gia đình vào chỗ ghi chú để Văn
Phòng Giáo Xứ có đủ chi tiết làm sổ sách.***
NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin
viết email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao email cho Văn Phòng Giáo Xứ.

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $23,048 Mỹ kim.
Ban Trật Tự
Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa chúc
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591 bình an trên tất cả mọi người.
Ban Xã Hội

Vũ Duy Chinh

832.830.3784

Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 5 PS
Ga 14,21-26

Mời Bạn: Những lúc gặp lo sợ bất an, bạn thường làm gì? Có
thể chia sẻ tâm sự với ai đó, nhưng bạn có nhớ đến Chúa
chưa? Khi gặp những cảnh ngộ như thế, người ki-tô hữu có
một cách thông thường mà hết sức hiệu nghiệm, đó là bình
tâm cầu nguyện và xem xét vấn đề dưới ánh sáng Lời Chúa.

VÂNG LỜI VÌ YÊU MẾN
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu
mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với
người ấy.” (Ga 14,21)

Chia sẻ: Bạn có bao giờ biết lo sợ rằng tội lỗi làm Chúa buồn
để rồi bạn tìm biện pháp tránh tội không? Cám dỗ lớn nhất là
nghĩ rằng con người ai cũng có tội nên Chúa cũng phải “thông
cảm” thôi. Và vì thế không mảy may rung động trước lời mời
gọi hoán cải!

Suy niệm: Cũng là điều dễ hiểu khi yêu mến ai thì cũng sẵn
lòng nghe lời người ấy. Thế nhưng, yêu mến Đức Giê-su và
làm theo lời Ngài để rồi được Thiên Chúa đến ngự trong tâm
hồn thì quả là một phần thưởng quá lớn lao không ai dám mơ
tưởng, thậm chí không thể biến thành hiện thực được. Dù thế,
chính Chúa Giê-su đã thực hiện điều Ngài đã nói khi Ngài là
Người Con Chí Ái sẵn lòng vâng phục Chúa Cha cho đến chết.
Và khi sống lại từ cõi chết, Ngài còn khiến điều đó trở thành
khả thi cho chúng ta: làm theo lời Chúa Ki-tô là vác thánh giá,
chịu đóng đinh với Ngài, mà ai cùng chịu chết với Ngài thì sẽ
cùng Ngài sống lại.

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn đang lo nghĩ điều gì nhất? Ai
cùng lo với bạn? Có Chúa chia sẻ với bạn chưa? Hãy dành cho
Ngài một chỗ đứng trong ngày sống của bạn!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết con hơn con biết con.
Chúa vẫn trợ giúp con dù con không nhận biết. Xin đừng để
đời con vắng Chúa. Xin cho con luôn biết chạy đến trình bày
với Chúa niềm vui nỗi buồn đời thường của chúng con.

Mời Bạn: Chúa Giê-su đã tặng cho chúng ta bí quyết để đạt
được cuộc sống hạnh phúc đời đời với Ngài: yêu mến Chúa và
làm theo lời Ngài. Thích hay không thích thì thập giá cũng đã
cắm đầy dẫy trong cuộc đời của chúng ta. Vấn đề là chúng ta
có biết đón nhận những thập giá đó một cách mau mắn và với
trọn niềm yêu mến hay không.

THỨ TƯ TUẦN 5 PS
Th. Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo
Ga 15,1-8
ĐỂ LÀM VINH DANH CHÚA
“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều
hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15,8)

Chia sẻ: Giữa một việc lành nhưng được làm cách miễn
cưỡng và cũng việc đó nhưng được làm cách tự nguyện vì yêu
mến, có sự khác biệt rất sâu xa. Bạn làm gì để nhận ra sự khác
biệt ấy?

Suy niệm: Thời nay, từ các lớp mẫu giáo cho đến những cơ
quan, đoàn thể, doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, đâu đâu
cũng tràn ngập các loại bằng khen. Cơn khát được vinh danh
của người này biến họ thành mồi ngon cho mưu đồ khai thác
hưởng lợi của người khác. Phần Thiên Chúa, Ngài đâu cần con
người tôn vinh, bởi vì “những lời ca tụng của chúng ta không
thêm gì cho Chúa.” Nhưng Chúa Giê-su dạy chúng ta làm
những việc tốt đẹp để tôn vinh danh Chúa chính là tạo cơ hội
cho chúng ta “sinh nhiều hoa trái” và người hưởng lợi lại là
chính chúng ta, vì nhờ đó chúng ta “được hưởng niềm vui của
Chúa và niềm vui đó được nên trọn vẹn” (x. Ga 15,11).

Sống Lời Chúa: Chọn một việc bổn phận hoặc một việc công
ích mà bạn cảm thấy ngại ngùng để làm với tâm tình mến yêu
phục vụ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không xét theo dáng vẻ bên
ngoài, nhưng Chúa nhìn xem cõi lòng. Xin cho con biết tìm
gặp Chúa qua những người anh em và phục vụ họ như phục vụ
chính Chúa.
THỨ BA TUẦN 5 PS
Ga 14,27-31a

Mời Bạn: Đối với các tín hữu tiêu chuẩn đánh giá một việc tốt
đẹp không phải là được người đời khen tặng mà là biết gắn kết
đời mình với Chúa Giê-su, giống như “cành nho gắn liền với
thân nho;” nhờ thế, trong mọi việc họ làm, dù là kín ẩn hay
được người khác biết đến, họ vẫn làm với tất cả tâm nguyện là
hoàn thành thánh ý Chúa Cha và chỉ để tôn vinh danh Chúa
mà thôi.

BÌNH AN XUA TAN NỖI SỢ
“Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình
an của Thầy… Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ
hãi.” (Ga 14,27)
Suy niệm: Con người lo sợ nhiều nỗi. Có thứ lo sợ viển vông
như sợ ma, nhưng cũng có những nỗi lo sợ chính đáng như sợ
ốm đau, thất nghiệp, nghèo đói… Trước những nỗi lo, ai trong
chúng ta cũng cảm thấy bất an, xao xuyến, có khi mất ăn mất
ngủ. Bạn đừng tưởng lầm rằng Chúa không quan tâm gì đến
những nỗi lo của bạn. Tin Mừng hôm nay chứng minh điều ấy:
Chúa Giê-su phục sinh sắp rời xa các môn đệ, các ông lại
hoang mang lo lắng cho tương lai. Nhưng Chúa thấu hiểu,
Ngài trấn an và ban ơn bình an tâm hồn cho các ông.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Để biết mình đã làm mọi việc chỉ để tôn vinh
danh Chúa hay chưa, mời bạn xét mình xem bạn đã sống với
Chúa thế nào khi chỉ có một mình bạn với Chúa hoặc bạn đã
hành động thế nào khi không được ai nhận biết, khen tặng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức sự hiện diện
của Chúa khi làm dấu thánh giá và nhắc nhớ con qui hướng về
Chúa mọi việc con làm để con luôn làm việc với mục đích tối
hậu là tôn vinh danh Ngài.
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THỨ NĂM TUẦN 5 PS
Ga 15,9-11

chưa? Mời bạn điểm lại những chứng từ yêu thương của Chúa
nơi chính bạn. Và mời bạn chia sẻ niềm hạnh phúc của người
biết mình được yêu qua cuộc sống thân ái, quảng đại và vị tha
của bạn.

HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU
“Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9)

Chia sẻ: Kể cho nhau nghe một vài gương sống yêu thương
bạn đã gặp.

Suy niệm: Có một thời các bạn trẻ hay nghêu ngao một câu
trong bài ‘Hát với dòng sông’ rất quen thuộc với giọng ca Mỹ
Tâm: “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em
không hề hối tiếc”. Có lẽ đây là một câu nói lẫy, hay đúng
hơn, đây chưa phải là tình yêu đúng nghĩa; bởi vì tình yêu là lẽ
sống trong đời, phải được kiếm tìm, trân trọng, thanh luyện, và
tăng trưởng đến vô cùng. Một tình yêu như thế không dễ đến
rồi đi. Vậy hiểu được biết bao nhiêu tình nhân đau xót đến thất
tình, tuyệt vọng vì đánh mất tình yêu của ai đó. Chúa Giê-su
yêu thương nhân loại với tình yêu rất thánh thiện, rất cao cả
của một Thiên Chúa đến nỗi Ngài có thể nói “Chúa Cha yêu
mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.” Ngài
tha thiết mong muốn chúng ta đón nhận và đáp lại tình yêu của
Ngài nên chỉ trong ba câu nói mà Chúa lặp lại đến ba
lần: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.”

Sống Lời Chúa: Vun đắp đời sống thân tình với Chúa qua
việc thường xuyên kết hiệp với Ngài trong bí tích Thánh Thể
và chuyên cần suy niệm Lời Chúa và thể hiện tình thân hữu đó
qua đời sống bác ái yêu thương.
Cầu nguyện: Hát với niềm xác tín và quyết tâm : “Đâu có
tình yêu thương…”
THỨ BẢY TUẦN 5 PS
Th. Ki-tô-phô-rô Ma-ga-lê-nê và các bạn tử đạo
Ga 15,18-21
CHÚNG TA LÀ LỮ KHÁCH
“Anh em không thuộc về thế gian.” (Ga 15,19)

Mời Bạn: Hồng Y Daniélou nói: “Được làm Kitô hữu tức là
được yêu thương - d’être chrétien, c’est d’être aimé.” Chúng ta
giữ đạo và sống đạo không dựa trên cơ sở là theo lương tâm
làm lành lánh dữ; nhưng phải đặt trên niềm tin là chúng ta
được Thiên Chúa yêu thương, và phải để cho tình yêu đó biến
đổi, cứu độ và trở thành niềm hạnh phúc vĩnh cửu cho mình.
Bởi thế cần thâm hiểu mỗi ngày một hơn tình yêu này.

Suy niệm: Có hai luồng tư tưởng, hai chủ trương cực đoan trái
với niềm tin Ki-tô giáo. Một cho rằng con người ‘đầu đội trời,
chân đạp đất,’ không có quê hương nào khác ngoài trái đất
này. Hai, trái lại, quả quyết “quê hương chúng ta ở trên
trời” còn thế gian này là chốn lưu đày: thôi thì đời này ráng
chịu khổ, ngày sau sẽ lên thiên đàng hưởng phúc đời đời! Thật
ra, thế gian này cũng là công trình Thiên Chúa sáng tạo tốt
đẹp. Nhưng nó chưa phải là đích điểm. Nói như lời Chúa Giêsu, ta đang sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian
này. Là khách lữ hành nơi trần thế, ta đang tiến bước về quê
hương vĩnh cửu, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Chúa Cha,
nơi đó thế gian này được kiện toàn trong “trời mới đất mới”.
Chính vì không chịu ‘dừng lại’ ở cõi tạm này mà các môn đệ
bị ‘thế gian’ căm ghét, tìm cách khai trừ như họ đã làm cho
Chúa Giê-su, đúng như Ngài cảnh báo: “Nếu thế gian ghét anh
em hãy biết rằng họ ghét Thầy trước.”

Mời bạn chia sẻ một kinh nghiệm giúp bạn khám phá tình yêu
Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Chúa Giê-su hiện diện trong nhà Tạm. Khi
vào nhà thờ chúng ta giục lòng tin, cậy, yêu mến Ngài.
Cầu nguyện: Đọc kinh Tin – Cậy – Mến.
THỨ SÁU TUẦN 5 PS
Th. Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục
Ga 15,12-17

Mời Bạn: Không chỉ vào thời Chúa Giê-su, mà ngay trong
thời hiện đại, các Ki-tô hữu vẫn chịu bách hại dưới nhiều hình
thức. Để trung thành với căn tính của mình là ‘lữ khách trên
trần gian’, người môn đệ Chúa Ki-tô phải trở nên đồng hình
đồng dạng trong cuộc tử nạn và phục sinh với Ngài.

ĐƯỢC GỌI ĐỂ LÀM BẠN HỮU
“Anh em là bạn hữu của Thầy.” (Ga 15,14)
Suy niệm: Đoạn Tin Mừng này là “chúc thư tâm huyết” Chúa
gửi lại cho các môn đệ trước khi đi chịu chết. Để được thừa
hưởng lời di chúc, trước tiên phải xác lập được mối quan hệ
thân thiết đặc biệt. Và Chúa đã làm điều đó: “Thầy gọi anh em
là bạn hữu của Thầy.” Được Chúa kể là anh em, là bạn hữu
của Ngài, còn vinh dự nào bằng! Thánh I-rê-nê đã thốt lên:
“Này ki-tô hữu, hãy nhớ đến phẩm giá của bạn.” Một cuộc đổi
đời kỳ diệu: Đang từ chỗ là thụ tạo thấp hèn, nhờ bí tích Thánh
Tẩy, con người được nâng lên làm con Thiên Chúa, làm anh
em và bạn hữu của Chúa Giê-su. Thánh Giê-rô-ni-mô còn nói
mạnh hơn: “Thiên Chúa làm người, để con người được làm
Chúa”! Nhưng với điều kiện: “Nếu anh em làm theo huấn lệnh
của Thầy, là yêu thương nhau.” Thiên Chúa chúng ta là Tình
Yêu, ai sống yêu thương thì ở trong Chúa, và Chúa ở trong
người ấy, người ấy trở nên giống như Chúa, là anh em và bạn
hữu đích thực của Chúa.
Mời Bạn: Bạn đã xác tín rằng Chúa yêu thương bạn vô bờ
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Thực thi tinh thần khó nghèo của ‘Tám mối
phúc thật’ và quảng đại chia sẻ vật chất tinh thần cho anh chị
em túng thiếu là cách sống tính cách ‘lữ khách’ của người môn
đệ Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng chiến thắng
khải hoàn. Xin nâng đỡ chân con vững bước trên đường tiến
về nhà Chúa. Amen.
https://thanhlinh.net/
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FIFTH SUNDAY OF EASTER, CYCLE C
First Reading
Acts of the Apostles 14:21-27
Paul and Barnabas proclaim the good news in many
places.
Responsorial Psalm
Psalm 145:8-9,10-11,12-13
A song of praise to God.
Second Reading
Revelation 21:1-5a
John describes his vision of a new heaven and a new
earth.
Gospel Reading
John 13:31-33a,34-35
Jesus gives his disciples a new commandment: love one
another.
Background on the Gospel Reading
Today's Gospel again comes from the Gospel of John.
Like last week, today we hear words spoken by Jesus
before his death and Resurrection. Jesus is teaching at the
Last Supper.
John's Gospel does not include an institution of the
Eucharist narrative; instead, Jesus washes his disciples'
feet. Immediately after, Jesus predicts his betrayal by
Judas. Today's Gospel follows that prediction. It can be
read as a continuing explanation of Jesus' act of washing
his disciples' feet. It begins with the announcement that
this is the moment when the Son of Man will be glorified.
This theme continues throughout John's Passion. Jesus
will be glorified in his death on the cross and in his
Resurrection, and the disciples will glorify Jesus in the
love they show.

John's Gospel does not present a sentimental view of
love. This is a type of love that is shown in service and
sacrifice. It is difficult to choose to love when faced with
hatred and anger. Jesus tells the disciples that all will
know that they are his disciples because of the love they
show for one another. This description of the early
Christian community will be repeated in the Acts of the
Apostles: “See how they love one another.” Christian
love is the hallmark of Christianity. We see it lived in the
witness of the martyrs. We see it in the example of the
lives of the saints. We see it in the holy women and men
who live and love daily, making small and large
sacrifices for others.
Family Connection
Is love the first word your family members use to
describe their interactions? Love is difficult. Jesus'
sacrifice for us is an example of this. Yet because of love,
the glory of God is fully revealed in Jesus. God's glory is
revealed in us when we act as the Body of Christ, as
individuals and as a community. In the love we have for
one another—difficult, challenging, sacrificial love—we
find Jesus.
Choose one or two occasions when your family was
together during the week. Describe the family's
interactions from an outsider's perspective. When is it
less difficult to show love to family members? When is it
more difficult? When love is difficult, what do we do?
Jesus didn't just tell us to love one another. He showed us
how to love one another. In what ways did Jesus show us
how to love? (in his acts of healing and forgiving; at the
Last Supper as he washed his disciples' feet; in the gift of
the Eucharist; through his death on the Cross)
https://www.loyolapress.com/

ARCHDIOCESAN YOUTH CONFERENCE 2022
Hilton Americas Hotel
July 29-31, 2022
"Everlasting Mercy"
The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers 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 Galveston-Houston! 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 to graduating High School Seniors are invited to the conference.
Must be a parishioner of Christ, the Incarnate Word or current CCE Student.
Registration link: https://archgh.cventevents.com/AYC2022
Voucher code for Christ the Incarnate Word is 7230CTIW2022
Cost per person $250.00 (includes conference fee, hotel and meals)
Last day to register and make payment: June 1, 2022

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

Đại Hội Thánh Mẫu
Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
CARTHAGE, MISSOURI
Quê Hương Bus nhận đưa đón khách
đi Hành Hương.
8/4/2022-8/8/2022 (5 ngày 4 đêm)
Giá vé xe buýt khứ hồi và khách sạn
(bao gồm ăn sáng) $1,350
Công ty có Tours trọn gói và Tour Private.
832-404-2001
www.Homelandbus.com;
www.3BGrouptour.com

BÁN ĐẤT

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

Liên lạc Bà Thắng
832.971.4061

