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THÁNH LỄ:
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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
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Thứ Bảy
6:00 pm

Lê Văn Minh
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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

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

THÍCH KHOE CỦA
Mùa chay chúng ta thường nói đến ba việc
đạo đức không thể thiếu là ăn chay, cầu
nguyện, và làm việc bác ái. Ba việc này
giúp con người yếu đuối có dịp đền bù tội
lỗi bằng hy sinh hãm mình trong chay tịnh
để diệt trừ tính hưởng thụ, nuông chiều
tính xác thịt, cùng cầu nguyện để trông
cậy ơn Chúa giúp sửa bỏ lỗi lầm, nhất là
biết làm việc bác ái để đền bù những lỗi
công bằng bác ái với tha nhân.
Đây là việc tốt, việc nên làm, nhưng đáng
tiếc nhiều người lại làm nhưng thiếu lòng
sám hối chân thành. Dường như họ chỉ
làm để phô trương việc danh thế nhiều
hơn là vì muốn thăng tiến bản thân.
Đây là căn bệnh thành tích mà ngày nay
người ta nói nhiều hay nói đến. Thích
hoành tráng mà không cần cốt lõi. Thích
khoe khoang bản thân mà sẵn sàng phung
phí tiền của bừa bãi. Họ là loại người mà
dân gian gọi là người thích phô trương.
Có thứ phô trương do sĩ diện, do tâm lý
“con gà tức nhau tiếng gáy” và để thích
“oai”, thích “oách” hơn người. Nhưng
cũng có thứ phô trương nhằm mục đích
trục lợi được ẩn hiện dưới nhiều hình thức
hết sức kín đáo ngay cả trong việc bác ái,
từ thiện...
Thói phô trương, huênh hoang đã trở
thành một nhu cầu, một thói quen trong
cuộc sống của họ đến mức không khoe
những việc mình làm thì không thể nào
chịu được. Việc nhỏ họ cũng khoe. Việc
lớn càng khiến họ đánh bóng tên tuổi
mình. Dường như khoe khoang phô
trương là cách họ thỏa mãn tính tự cao tự
đại của họ.
Có anh chàng tính hay khoe khoang. Một
hôm, may được cái áo mới, liền đem ra
mặc, rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai đi qua
để người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến
chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm.
Đang tức tối, chợt thấy một anh, tính cũng
hay khoe, tất tưởi chạy đến hỏi to:

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

– Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy
qua đây không?
Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo:
– Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi
chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả!
Đây là truyện cười “Lợn cưới áo mới”
trong kho tàng văn học Việt Nam. Cha
ông ta muốn mượn tình huống hài hước,
khoe khoang của hai người đàn ông để
phản ánh và chế giễu những người có lối
sống khoe của một cách quá trớn, khoe
không có điểm dừng và không khéo léo.
Hai anh khoe của chạm trán nhau, họ rất
tự nhiên bộc lộ bản tính của mình nhưng
dẫu thế nào cũng không giấu được thói
khoe của, khoác lác đến nực cười, đến lố
bịch. Câu chuyện là một bài học đầy ý
nghĩa cho chúng ta trong cuộc sống.
Khởi đầu Mùa Chay Chúa Giê-su cũng
nhắc chúng ta cần phải có tâm tình khiêm
nhường trong các hành vi đạo đức. Làm
việc đạo đức không phải để khoe khoang
mình sốt sắng hơn người khác. Việc đạo
đức của mình không phải để dạy người
khác hay để đánh bóng tên tuổi mình.
Việc đạo đức chúng ta làm là vì mến Chúa
và mong muốn hoàn thiện mình mỗi ngày
một tốt hơn.
Thế nên, sự sám hối chân thành là nhìn
nhận sự yếu đuối của mình để đề ra
phương thế canh tân đời sống qua 3 việc
cụ thể là: ăn chay, cầu nguyện và làm việc
bác ái. Đây là việc đại đức để mình đẹp
lòng Chúa hơn chứ không phải để mình
được người khác khen thưởng tán dương.

Xin cho mùa chay thánh được sinh hoa
kết trái tốt trong đời sống của chúng ta
nhờ những việc lành phúc đức mà chúng
ta làm vì lòng yêu mến Chúa. Xin Chúa
giúp chúng ta hoàn thiện mình mỗi ngày
tốt hơn qua việc hy sinh chay tịnh, cầu
nguyện và bác ái. Amen.
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

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:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
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

832.473.3767

THĂM VIẾNG CÁC BỆNH NHÂN TRONG MÙA CHAY
Những anh chị em yếu bệnh muốn đón nhận Bí Tích: Giải Tội, Xức Dầu Thánh và
Mình Thánh Chúa tại tư gia / viện dưỡng lão, vào ngày Thứ Tư trong Mùa Chay. Xin
liên lạc: Văn Phòng giáo xứ (281-495-8133)
Ban Xã Hội: Ông Nguyễn Văn Bản (281-565-1185)
Bà Nguyễn Thị Thi (713-517-1621)
Ông Đỗ Trung (832-788-9606)
để Cha chánh và phó xứ sẽ đến ban các Bí Tích.
DSF 2019 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Năm nay Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận
GalvestonHouston 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. Đóng tiền 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 của quý Ông Bà Anh Chị Em.
TRƯỜNG MẪU TÂM
Chúa Nhật, ngày 10 và 17 tháng 3, Trường Mẫu Tâm nghỉ Spring Break và sẽ không có
Thánh Lễ 2:30 trưa.
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.
TẬP XE TRONG KHU VỰC GIÁO XỨ
Theo chỉ thị của Tòa Tổng Giám Mục Galveston-Houston, vì sự an toàn cho mọi người,
không một ai được phép tập lái xe trong khu vực Giáo Xứ.
LÁI XE TRONG KHUÔN VIÊN GIÁO XỨ
Chỉ được lái xe tối đa là 5 mile một giờ (5 mph). Để tránh tai nạn và giúp cho giao
thông trong khuôn viên Giáo Xứ được nghiêm chỉnh, lối vào Giáo Xứ là đường một
chiều bên phía Nhà Thờ Tin Lành, lối ra một chiều phía bên chợ Walmart.
Từ trong khuôn viên của Giáo Xứ đi ra đường Kirkwood chỉ được phép quẹo phải. Xin
mọi người nghiêm chỉnh thi hành, nếu không, có thể bị giấy phạt của cảnh sát.

THÙNG RÁC LỚN CỦA GIÁO XỨ
Thùng rác lớn đặt phía sau bên ngoài Hội Trường chỉ dùng cho Giáo Xứ. Xin không
mang những đồ phế thải tại tư gia đến bỏ vào thùng rác này.
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%
 Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
 68 Crawfish & Seafood Express - 15%
 Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)
 Đức Thành, Khô Bò - 10%
 Chợ Tiến Hưng - 5%
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $19,256 Mỹ kim. Thứ Tư Lễ Tro được $7,498
Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên
tất cả quý vị.
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First Sunday of Lent, Cycle C
Sunday, March 10, 2019
First Reading
Deuteronomy 26:4-10
Moses describes the offering of praise for God's deliverance of Israel.
Responsorial Psalm
Psalm 91:1-2,10-11,12-13,14-15
A prayer for God's protection
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
Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463

Second Reading
Romans 10:8-13
Paul teaches that we are saved by faith.

Gospel Reading
Luke 4:1-13
In the desert, Jesus is tempted by the devil.
Background on the Gospel Reading
In each of the three Synoptic Gospels, after his baptism, Jesus is reported to have
spent forty days in the desert, fasting and praying. In Luke and in Matthew, the devil
presents three temptations to Jesus. The devil tempts Jesus to use his power to
appease his hunger, he offers Jesus all the kingdoms of the world if Jesus will worship
him, and he tempts Jesus to put God's promise of protection to the test. In each case,
Jesus resists, citing words from Scripture to rebuke the devil's temptation.

Each temptation that Jesus faces offers insight into the spirituality we hope to develop
as we keep the forty days of the Season of Lent. We can trust God to provide for our
material needs. We worship God because God alone has dominion over us and our
world. We can trust God to be faithful to his promises. Jesus' rejection of the devil's
temptations shows that he will not put God to the test. Grounding himself on the
Word and authority of Scripture, Jesus rebukes the devil by his confidence in God's
protection and faithfulness.
This Gospel highlights for us one of the central themes of the Season of Lent. We are
dependent upon God for all that we have and all that we are. Anything that leads us to
reject this dependency or to distrust its sufficiency, is a temptation from the devil.
Luke ends his report of Jesus' temptation in the desert by noting that the devil departs
for a time. The implication is that the devil will return. Jesus knows that he will be
tempted again in the Garden of Gethsemane. The depth of Jesus' trust in God is shown
most fully when Jesus rejects the temptation to turn away from the task God has given
to him. Jesus' final rebuke of the devil is his sacrifice on the Cross.
Jesus' responses to the temptations of the devil teach us how we can respond to
temptation. As we start our journey through Lent, this Sunday's Gospel calls us to
adopt the same confidence that Jesus had in the face of temptation: God's word alone
will suffice, God's promise of protection can be trusted, and God alone is God.
www.loyolapress.com

Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng
Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185
Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN I / MÙA CHAY / C
Thứ hai ngày 11/3 - *Lv 19, 1-2.11-18 *Mt 25, 31-46
Nội dung Lời Chúa
 Lv 19, 1-2.11-18: Giáo huấn nổi bật của đoạn này: Các
ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của
các ngươi, Ta là Đấng Thánh. Ngay sau đó, Thiên Chúa –
qua Môi-sen – cho biết phải sống như thế nào để được gọi
là thánh thiện: không được trộm cắp, không được nói dối,
không được lấy danh Ta mà thề gian, không được bóc lột
người đồng loại, không được cướp của, không được giữ
tiền công người làm thuê qua đêm cho đến sáng, không
được rủa người điếc, không được đặt chướng ngại vật làm
cho người mù vấp chân, không được làm điều bất công khi
xét xử, không được thiên vị người yếu thế, không được nể
mặt người quyền quý, nhưng phải xét xử công minh, không
được vu khống, không được đòi phải xử tử đồng loại,
không được để lòng ghen ghét người anh em, phải mạnh
dạn tranh luận để sửa sai, không được trả thù, không được
oán hận, phải yêu người đồng loại…Tất cả những điều
phải giữ này là để xứng đáng với Thiên Chúa – Đấng vô
cùng thánh và là Đấng giải cứu Israel ra khỏi ách nô lệ Ai
-cập…
 Mt 25, 31-46: Chúa Giê-su nói về cuộc Phán Xét chung
trong ngày Tái Giáng: Người đồng hóa chính bản thân
Người với người anh em đồng loại của chúng ta…Và –
cũng như những đòi hỏi của Lê-vi ký trên kia – tất cả
những gì chúng ta thực hiện cho người anh chị em quanh
mình…là chúng ta làm cho chính Chúa…
Giáo huấn Lời Chúa
 Tận dụng thời gian Mủa Chay để nhìn lại những tương
giao hằng ngày của mỗi chúng ta với người đồng loại
quanh mình…
 Luôn nhớ rằng bất cứ việc gì chúng ta làm cho người đồng
loại quanh mình…thì cũng là làm cho Chúa…Do vậy,
chúng ta nên cố gắng đắn đo để xứng đáng với sự thánh
thiện của Thiên Chúa – Cha chúng ta…
Danh ngôn
Hãy quan tâm đủ nhiều để tạo nên sự khác biệt. Hãy quan tâm
đủ nhiều để kéo lại người khác. Hãy quan tâm đủ nhiều để
thay đổi chính mình. Hãy quan tâm đủ nhiều để chiến thắng.
Jim Rohn
Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm
tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người
khác.
William Arthur Ward
Chúng ta có thể không có câu trả lời người ta tìm kiếm. Nhưng
điều ít nhất ta có thể làm là cho họ biết ta quan tâm tới họ.
Katrina Mayer
Thứ ba ngày 12/3 - * Is 55, 10-11 *Mt 6, 7-15
Nội dung Lời Chúa
 Is 55, 10-11:Tiên tri dùng hai hình ảnh để diễn tả Lời của
Thiên Chúa được sai đến trần gian: mưa và tuyết…Lời
của Thiên Chúa như “mưa và tuyết” rơi với sứ vụ tưới
thẫm trần gian và làm cho mặt đất trần gian – cũng như
lòng của mỗi con người – đủ mềm để hạt giống đức tin nẩy
mầm…và mọi người sẽ nhận ra Thiên Chúa là Cha…
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Mt 6,7 – 15: Đức Giê-su – Lời của Thiên Chúa – dậy các
môn đệ cầu nguyện với Kinh Lạy Cha…Người mặc khải
Chúa Cha, đồng thời cũng cho các môn đệ - và chúng ta
hôm nay – biết về nhiệm vụ của mình: - làm cho Danh
Chúa Cha được cả sáng;- làm cho triều đại của Thiên
Chúa đến và lan rộng; - làm cho mọi người nhận ra ý
muốn nhân hậu của Thiên Chúa…

Giáo huấn Lời Chúa
 Thiên Chúa gửi Lời của Người đến trần gian để làm gì ?
Để bày tỏ chính Người cho chúng ta,
Để mang lại cho chúng ta đức tin,
Để mang lại cho chúng ta cuộc sống đời dời,
Để giải cứu chúng ta khỏi tội,
Để chúng ta có được niềm vui trọn vẹn
Danh ngôn
Hạnh phúc lớn nhất trong đời là niềm tin vững chắc rằng
chúng ta được yêu – được yêu vì chính bản thân, hay đúng hơn
được yêu bất chấp bản thân ta.
Victor Hugo
Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc. Chúng ta hạnh
phúc vì chúng ta cười.
William James
Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc.
Frank Tyger
Thứ tư ngày 13/3 - * Giô-na 3, 1- 10 * Lc 11, 29 – 32
Nội dung Lời Chúa
 Giô-na 3, 1 – 10: Đây là lần thứ hai Thiên Chúa sai Giôna đến Ninivê…Lần thứ nhất, ông bỏ trốn nhưng không
được…Và dĩ nhiên lần này, tâm trạng ông vẫn không được
tốt lắm, vì nghĩ rằng Ninivê quá lớn, đời sống dân chúng
khá thịnh vượng…nên – vâng lời Thiên Chúa thì ông đi –
còn kết quả không biết ra sao…Thế nhưng công việc trong
ba ngày đường rao giảng của ông đã có kết quả mỹ mãn :
từ vua chúa đến thứ dân: mọi người đều khoác áo nhặm,
ăn chay, hối cải…Luôn luôn là như thế: công sức con
người là một chuyện – ân huệ Thiên Chúa là chuyện
khác…
 Lc 11, 29-32: Chúa Giê-su lấy lại “dấu lạ Giô-na” để
khẳng định về sứ mệnh cứu thế của Người: qua thời gian
ba ngày trong mộ sau cuộc Thương Khó và Tử Nạn, Người
sống lại và trở thành “dấu lạ” để cải hóa tất cả những ai
tin…Lúc này thì “dấu lạ” nhiệm mầu ấy trở thành lời mời
gọi người muôn dân đón nhận ơn cứu chuộc…
Giáo huấn Lời Chúa
 Nhận ra những dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa gửi
đến và sẵn lòng đón nhận…
 Dùng thời gian của Mùa Chay để có được những cố gắng
thay đổi đời sống giúp mọi người nhận ra Chúa trong
cuộc sống mỗi ngày…
Danh ngôn
Những thứ bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu hay bạn làm gì không
phải những điều làm nên hạnh phúc, mà là ở cách suy nghĩ của
bạn.
Dale Carnegie
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Bạn phải sống trong hiện tại, ném mình lên từng con sóng, đi
tìm sự vĩnh hằng trong từng khoảnh khắc.
Henry David Thoreau

cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (1Co
13,7)…
Giáo huấn Lời Chúa
 Luôn nhớ rằng – qua những gì xảy đến với ta mỗi ngày –
Thiên Chúa lên tiếng để hướng dẫn chúng ta sống…
 Mỗi một hành động tốt lành của những người tin đều là
Tin Mừng của Chúa dành cho anh chị em mình…

Chỉ qua niềm vui và đau khổ mà con người thấu hiểu bản thân
và vận mệnh của mình. Người ta học được cần phải làm gì và
cần phải tránh gì.
Johann Wolfgang von Goethe

Danh ngôn
Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người
mù có thể thấy.
Mark Twain

Thứ năm ngày 14/3 - *Esther 14, 1.3-5. 12-14 * Mt 7 , 7-12
Nội dung Lời Chúa
 Esther 14, 1.3-5.12-14: Esther là hoàng hậu của vua Ba
Tư trong thời kỳ lưu đày…Bà gốc người Do Thái và – vì
mồ côi cha mẹ - nên được một người anh họ nhận làm con
nuôi (Et 2,7)…Sau khi hoàng hậu Vasthi bị truất phế, bà
được chọn…Đoạn sách Esther hôm nay nhằm cho thấy
sức mạnh của lời cầu xin chân thành: với tất cả tấm chân
tình và vì lòng yêu thương Dân Chúa chọn, Esther thành
khẩn xin Chúa ra tay che chở Dân Chúa…Chúa đã nhận
lời…mặc dù Dân vẫn còn trong thời kỳ được giáo huấn
bằng lưu đày…
 Mt 7, 7-12: Chúa Giê-su khẳng định: Thiên Chúa luôn sẵn
lòng với con người dù họ ở trong tình trạng nào…Cứ gõ
cửa, Người sẽ mở cho…và sẽ cho thấy “tấm lòng Cha
nhân hậu” của Người…

Lòng tốt kiên định có thể làm được nhiều điều. Như mặt trời
làm tan băng chảy, lòng tốt khiến
sự hiểu lầm, sự nghi ngờ và thù địch bốc hơi.
Albert Schweitzer
Ngày hôm nay có thể trờ thành một ngày đầy sinh lực với bạn
– và với người khác – nếu bạn bỏ thời gian để trao cho ai đó
nụ cười…để viết một lời cám ơn…để cho đi một lời khyến
khích với người đang cố gắng vượt qua rắc rối…để chia sẻ tài
sản vật chất với người chung quanh…
William Arthur Ward
Thứ bảy ngày 16/3 - *Đnl 26, 16-19 *Mt 5 , 43-48
Nội dung Lời Chúa
 Đnl 26, 16-19: Ông Môi-sen triệu tập Dân Chúa để - một
lần nữa – nhấn mạnh đến việc Dân phải có thái độ dứt
khoát : phải hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành
các thánh chỉ và quyết định của Chúa, đấy là đi theo
đường lối của Người và nghe tiếng Người…
 Mt 5,43-48: Chúa Giê-su tiếp tục việc giáo huấn Dân Mới
- Dân của Tin Mừng - bằng việc thúc đẩy sự kiện toàn Lề
Luật: yêu thương tất cả mọi người, kể cả những người
không thích hoặc thậm chí chống đối chúng ta…Lý do là
bởi vì Thiên Chúa – Đấng nhân hậu – Người luôn ban mọi
ân sủng cho người lành cũng như kẻ dữ…Chuyện lành hay
dữ là chọn lựa của mỗi người…và – vì thế - mỗi người
chịu trách nhiệm về chọn lựa của mình…

Giáo huấn Lời Chúa
 Chúa đi bước trước trong việc thể hiện “ tấm lòng Cha”
của Người với mỗi chúng ta, miễn là chúng ta chạy đến
với Người và thật lòng kêu xin Người…
Danh ngôn
Hãy lao động như thể mình sẽ sống cả trăm năm. Hãy cầu
nguyện như thể ngày mai mình sẽ chết.
Benjamin Franklin
Trong cầu nguyện, thà có trái tim mà không thốt nên lời còn
hơn thốt nên lời mà thiếu vằng trái tim.
Mahatma Gandhi
Con người cầu nguyện, và đầu tiên, anh ta tưởng cầu nguyện
là lên tiếng. Nhưng anh ta càng ngày càng khẽ khàng cho tới
khi, cuối cùng, anh ta nhận ra cầu nguyện là lắng nghe.
Soren Kierkeegard

Giáo huấn Lời Chúa
 Nhìn lại cung cách ứng xử của mình với những người
chung quanh – những người thích mình hay không, những
người mình thích hay không…
 Mùa Chay – thời gian để suy nghĩ và tìm cách trở thành
anh em của tất cả…

Lời cầu nguyện: chìa khóa của ban ngày và ổ khóa của ban
đêm.
Thomas Fuller

Danh ngôn
Hào phóng là cho đi nhiều hơn những gì bạn có thể cho. Tự
trọng là lấy đi ít hơn những gì bạn cần lấy.
Khalil Gibran

Thứ sáu ngày 15/3 - * Ez 18,21-28 * Mt 5, 20-26
Nội dung Lời Chúa
 Ez 18, 21-28: Ezekiel – vị tiên tri được chọn để thi hành
sứ vụ của mình ngay giữa lòng Dân Chúa trong thời lưu
đày, nghĩa là ở trên phần đất của Dân Ngoại…Khác với
Môi-sen trong biến cố Xuất Hành có rất nhiều những
“dấu lạ” để Dân nhìn thấy…nhưng rồi Dân vẫn cứng
lòng…Ezekiel nhấn mạnh đến việc “hiểu” và “giữ” Lời
Chúa…Trong Phụng Vụ hôm nay, ông giúp hiểu sự công
chính như Chúa muốn, đó là từ bỏ gian ác và tội lỗi…để
bước theo lối của Chúa…
 Mt 5, 20-26: Trong giáo huấn của Lời Nhập Thể, sự công
chính được nâng lên mức độ của Tin Mừng khi chúng ta
sống đức ái bất chấp tất cả với những người quanh chúng
ta, như thánh Phao-lô đã từng lên tiếng: Đức ái tha thứ tất
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Bạn có thể bị lừa dối nếu bạn tin tưởng quá nhiều, nhưng bạn
không thể tồn tại nếu bạn không có lòng tin.
Frank Crane (1861-1928) –
mục sư hệ phái Prebysterian, nhà diễn thuyết…
Ăn miếng trả miếng chỉ khiến cả thế giới mù thôi.
Mahtama Gandhi
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
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CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY
Đàng Thánh Giá
Các ngày thứ Sáu

6:30 PM

8/3, 15/3, 22/3 (Đàng Thánh Giá 5:30pm), 29/3, 5/4
*12/4 Đàng Thánh Giá ngoài trời*

Tĩnh Tâm Mùa Chay
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3

7:30 PM-9:30 PM
7:30 PM-9:30 PM

***Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3: Thánh Lễ 6:30 pm***

Bí Tích Hòa Giải
Thứ Hai, ngày 18 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Ba, ngày 19 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Hai, ngày 25 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Ba, ngày 26 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Tuần Thánh
Ngắm Đứng
Thứ Hai, ngày 15 tháng 4
Thứ Ba, ngày 16 tháng 4
Thứ Tư, ngày 17 tháng 4

7:00 PM
7:00 PM
8:15 PM

Thứ Năm, ngày 18 tháng 4:
Thánh Lễ Rửa Chân

7:30 PM

*Sau Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể luân phiên đến 6 giờ sáng hôm sau

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4
*Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết
*Bắt đầu Tuần Chín Ngày
Kính Lòng Thương Xót Chúa
Diễn Nguyện Tuồng Thương Khó
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4
*Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

3:00 PM
7:30 PM

8:30 PM

Chúa Nhật, ngày 21 tháng 4
*Lễ Chúa Phục Sinh
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Thánh Lễ
7am, 9am,
11am và 7pm

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

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

QUẢNG CÁO VÀ BẢO TRỢ
Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
281.495.8133
Email: info@giaoxungoiloi.org
TÌM NGƯỜI
Tìm bạn tên Nguyễn Hoàng Bội Quỳnh,
có chị tên Thùy Đoan. Nếu ai biết xin
giúp. Cám ơn. Xin liên lạc 818-854-2662

11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER

JOHN TUAN DINH
832.654.6727
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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281.988.6155

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.
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