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ĐỪNG SỢ
Có một cậu bé được cha mẹ gửi học
trong một trường nội trú. Ngay buổi
tối đầu tiên, trước khi lên giường đi
ngủ, cậu bé đã quì gối xuống và cầu
nguyện. Thế là một chiếc giày bay vèo
qua đầu cậu bé và tiếp theo là những
tiếng cười giễu cợt.

hại tạm bợ này là niềm hạnh phúc vĩnh
cửu Chúa đã hứa ban cho những ai
trung thành với Ngài.

Tối hôm sau, cậu bé cũng lại quì gối
và cầu nguyện. Những em khác trong
phòng thì chờ đợi để chế nhạo. Thế
nhưng khi nhìn thấy dáng bộ trang
nghiêm và sốt sắng của cậu bé., các
em khác tỏ vẻ dè dặt, rồi im lặng và
thán phục. Sau cùng, những em khác
cũng đã bắt chước, quì gối và cầu
nguyện trước khi đi ngủ.

Trong cuộc sống, có những lúc hình
như chúng ta cũng cảm thấy sợ hãi. Sợ
đọc kinh cầu nguyện trước mặt người
khác. Sợ gặp phải những khó khăn khi
trung thành sống đức tin của mình. Sợ
làm dấu thánh giá trước bữa ăn. Sợ
ngả mũ nón khi đi ngang qua nhà thờ.
Sợ đổi đề tài khi có người kể những
câu chuyện tầm phào và tục tĩu. Sợ
không dám từ chối khi bè bạn rủ rê ăn
nhậu và cờ bạc. Chúng ta cũng cảm
thấy sợ hãi khi Giáo hội bị nhạo cười,
bị tấn công.

Câu chuyện trên làm cho chúng ta nhớ
tới lời nói của Chúa Giêsu trong đoạn
Tin Mừng hôm nay:
- Các con đừng sợ. (Mt 10,26).

Trong tất cả những trường hợp ấy,
chúng ta hãy nhớ tới lời khuyên của
Chúa:
- Các con đừng sợ.

Chúa Giêsu không nói tới một sự sợ
hãi chung chung, nhưng Người nói rõ
về một sự sợ hãi đặc biệt mà người
Kitô hữu cảm thấy trong việc sống đức
tin của mình. Chúng ta thường e dè,
thường do dự mỗi khi nói những lời
giống lời của Chúa, làm những việc
giống việc của Chúa, bởi vì chúng ta
sợ người khác chê cười, châm chọc.
Chúng ta sợ bị chê là quê một cục, bị
gọi là kẻ lên mặt đạo đức, hay là bị
ngược đãi, như chiếc giày bay vèo qua
đầu cậu bé.

Đồng thời, chúng ta cũng hãy khắc ghi
lời Chúa đã nói: “Ai xưng tụng Ta
trước mặt người đời, thì Ta cũng sẽ
xưng tụng nó trước mặt Cha Ta ở trên
trời. Còn ai chối bỏ Ta trước mặt
người đời, thì Ta cũng sẽ chối bỏ nó
trước mặt Cha ta ở trên trời”
(Mt 10, 333).
Như thế có nghĩa là, nếu chúng ta chối
bỏ Đức Kitô thì Ngài cũng sẽ chối bỏ
chúng ta.

Ước mong rằng trong suốt cả cuộc đời,
Chúa Giêsu không phải là không biết chúng ta sẽ trung thành với Chúa mãi
đến những lý do của sự sợ hãi. Bởi vì mãi, bởi vì, “ai bền đỗ đến cùng, thì
có những người đã phải mất bạn bè, người đó sẽ được cứu thoát”.
mất việc làm, mất địa vị và rất có thể
http://giaophanthaibinh.org
mất cả mạng sống vì niềm tin nơi
Ngài. Thế nhưng, bên trên những thiệt
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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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
THÁNH LỄ TẠ ƠN: PHÓ TẾ PHÊRÔ NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG
Chúa Nhật, ngày 28 tháng 6, Giáo Xứ cùng dâng Thánh Lễ 9 giờ sáng tạ ơn
Chúa và cầu nguyện cho Phó Tế Cường và gia đình. Bắt đầu ngày 1 tháng 7 năm
2020, Đức Hồng Ý ĐiNardo, bổ nhiệm Thầy Cường tiếp tục phục vụ ơn gọi Phó
Tế tại Giáo Xứ Thánh Gia (Holy Family Parish), Missouri City. Nguyện xin
Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể luôn đồng hành với Thầy Cường và gia đình.
CÁC THÁNH LỄ TRÊN MẠNG
Xin lên trang mạng (website) của Giáo Xứ: www.giaoxungoiloi.org. Tổng Giáo
Phận Galveston-Houston: www.archgh.org. Thánh Lễ Đức Thánh Cha Phanxicô
cử hành: www.vaticannews.va
THÁNH LỄ TẠI GIÁO XỨ
THÁNH LỄ HẰNG NGÀY
• 7 giờ sáng, thứ Hai đến thứ Bảy
• 7 giờ tối, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT
• 6 giờ chiều, thứ Bảy (thay cho Chúa Nhật)
• 7 giờ, 9 giờ, 11 giờ sáng và 7 giờ tối Chúa Nhật

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Vũ Hữu Thự

Phó Chủ Tịch
832.247.5969

Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397

Theo chỉ thị của Đức Hồng Y, để phòng ngừa lây nhiễm bệnh dịch cho chính
mình hoặc những người chung quanh, những ai đến khuôn viên nhà thờ, phải
theo các quy định sau đây:
• Mọi người phải đeo khẩu trang trong khuôn viên giáo xứ, ngay cả lúc tham
dự thánh lễ.
• Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) giữa mình với mọi người.
• Không tụ họp trước và sau thánh lễ.
• Theo sự điều hành của Ban Trật Tự và những người hướng dẫn trong các
thánh lễ.

Những người vào trường hợp sau đây, xin vui lòng ở nhà, không đến nhà thờ
tham dự thánh lễ:
TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
• Nếu đang yếu hoặc có bệnh.
Liên Minh Thánh Tâm
• Nếu hệ thống miễn nhiễm yếu hay dễ bị bệnh.
• Nếu trên 65 tuổi.
Nguyễn Đình Khuyến
713.894.1159
• Nếu không yên tâm đi lễ vì sợ lây nhiễm bệnh dịch corona.
Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621 DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận GalvestonTông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411 Houston là $85,000. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng
đóng góp cho Giáo Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ khả năng.
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

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
Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Xứ, các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần tổng số tiền
Lê Quyên
281.943.4255 trên RECEIPT để giúp xây dựng Giáo Xứ. Các RECEIPT có thể trao cho Văn
Lêgiô Marie
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:
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
● Nhà Hàng Hải Cảng - 10% ● Đức Thành, Khô Bò - 10%
Thánh Linh
● SureMeal - 10%
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
TIỀN QUYÊN GÓP
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498 Tuần vừa qua, Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa được $12,068 Mỹ kim. Như
hằng năm, tiền quyên góp của Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa được gửi cho
Cursillo
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston trợ giúp Đại Chủng Viện Thánh Maria.
Phan Minh Phượng
713.301.6092 Trong thời gian bệnh dịch, sẽ không chuyển giỏ thu tiền trong Thánh Lễ. Các
Hướng Đạo Lạc Việt
đóng góp hằng tuần, xin bỏ vào giỏ thu tiền ở bên cạnh giếng rửa tội trước hoặc
Nguyễn Trí
713.478.7497 sau Thánh Lễ. 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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GIÁO XỨ CHÚC MỪNG

CÁC NGƯỜI CHA
NGÀY HIỀN PHỤ BÌNH AN,
TRẦN ĐẦY HỒNG ÂN THIÊN CHÚA,
MẸ MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE
KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
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 Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily

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
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
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
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683

Cùng với kinh cầu nguyện với Đức Mẹ
đã được Đức Thánh Cha đọc trong video
trong Thánh lễ do Đức Hồng y Giám
quản Roma cử hành tại đền thánh Đức
Mẹ Tình yêu Chúa ngày 11/03 vừa qua,
Đức Thánh Cha đề nghị thêm một kinh
nguyện để các tín hữu cầu nguyện trong
tháng 5, xin Đức Mẹ bảo vệ thế giới khỏi
đại dịch.
“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
trong tình cảnh bi thương hiện tại, đầy
đau khổ và lo lắng đang siết chặt thế
giới, chúng con chạy đến với Mẹ và tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương xót
ghé mắt đoái nhìn chúng con đang trong
đại dịch virus corona; xin an ủi những
người mất mát và than khóc người thân
của họ đã qua đời, đôi khi được an táng
cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người
đang lo lắng cho các bệnh nhân, những
người mà vì để tránh lây nhiễm, họ
không thể ở gần bên. Xin ban sự tin
tưởng tín thác cho những ai đang lo lắng
vì tương lai không chắc chắn và vì các
hậu quả kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
xin cầu cùng Chúa Thiên Chúa là Cha
thương xót cho chúng con, để thử thách
này chấm dứt, đồng thời chân trời hy
vọng và bình an sẽ trở lại. Như ở Cana,
xin Mẹ cầu khẩn cùng Con Thiên Chúa
của Mẹ, xin Người an ủi gia đình của
các bệnh nhân và nạn nhân; và mở lòng
họ với sự tin tưởng.
Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y
tế, tình nguyện viên, những người đang ở
tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này
và đang liều mạng sống của mình để cứu
những sự sống khác. Xin đồng hành với
nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ
sức mạnh, lòng nhân và sức khỏe.
Xin ở gần bên những người ngày đêm trợ
giúp các bệnh nhân và ở cạnh các linh
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mục, những người với sự quan tâm mục
vụ và dấn thân Tin Mừng, đang tìm cách
giúp đỡ và hỗ trợ tất cả mọi người.
Lạy Đức Trinh nữ thánh thiện, xin soi
sáng tâm trí của các nhà khoa học, giúp
họ tìm ra giải pháp phù hợp để chiến
thắng virus này.
Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các quốc
gia, để họ hành động với sự khôn ngoan,
quan tâm và quảng đại, giúp đỡ những
người thiếu những điều cần thiết cho
cuộc sống, hoạch định các giải pháp xã
hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tinh
thần liên đới.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh động
các lương tâm để thay vì những số tiền
khổng lồ được dùng trong việc tăng
cường và hoàn thiện các vũ khí, được
dùng để thúc đẩy các nghiên cứu đầy đủ
nhằm ngăn chặn thảm họa tương tự
trong tương lai.
Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin làm cho mọi
người trên thế giới được gia tăng cảm
thức mình cùng thuộc về một đại gia
đình duy nhất, ý thức về mối liên hệ nối
kết tất cả mọi người, để với tinh thần
huynh đệ và liên đới, chúng con trợ giúp
bao nhiêu người đang sống trong nghèo
đói và lầm than. Xin khuyến khích sự
kiên vững trong đức tin, bền chí trong
phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những người
đau khổ, xin ôm lấy các con cái đang
gặp hoạn nạn của Mẹ và xin Chúa can
thiệp bằng bàn tay quyền năng của
Người để giải thoát chúng con khỏi đại
dịch khủng khiếp này, để đời sống bình
thường có thể trở lại trong thanh bình.
Chúng con phó thác cho Mẹ, Đấng chiếu
sáng trên hành trình của chúng con như
dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng, ôi
khoan thay, ôi nhân thay, ôi Đức Trinh
Nữ Maria dịu hiền. Amen.
(REI 25/04/2020)
https://www.vaticannews.va/
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN. A
(Mt. 10, 26-33)
ĐỪNG SỢ
Các con đừng sợ người đời,
Hại thân hại xác, hại người trần gian.
Linh hồn cao trọng trên ban,
Không ai giết chết, phá tan được hồn.
Những điều kín nhiệm giả ngôn,
Bày ra ánh sáng, nên khôn giữa đời.
Rỉ tai nghe biết tạm thời,
Mái nhà rao giảng, rạng ngời công khai.
Các con hãy sợ Thiên Sai,
Ném hồn lẫn xác, khỏi ngai Vua Trời.
Con người quí trọng trong đời,
Hồn mang ảnh Chúa, cao vời biết bao.
Sánh xem chim sẻ thế nào?
Chúa thương chăm sóc, với bao ân tình.
Trên đầu số tóc đẹp xinh,
Tháng ngày Tạo Hóa, anh minh an bài.
Lo gì hãi sợ ngày mai,
Quan phòng cuộc sống, tương lai mong chờ.
Cuộc đời đáng giá vô bờ,
Quê trời hưởng phúc, phụng thờ Chúa ta.
Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng sợ
những kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh
hồn.” Chúa khuyến khích những kẻ tin là đừng sợ. Chúa biết
rõ các môn đệ của Chúa sẽ phải đối diện với những đối xử
khắc nghiệt của thế gian. Họ sẽ phải chấp nhận thiệt thòi, mất
mát, chịu nhạo báng chê cười và sau cùng sẽ bị giết vì danh
Chúa. Hầu hết các tông đồ và những người kế vị các ngài
trong những thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội đã dùng mạng sống
để minh chứng cho niềm tin.

mèo. Một vị Thần tội nghiệp nó, nên biến nó thành con mèo.
Thành mèo rồi, nó lại sợ con chó. Vị Thần biến nó thành con
chó. Thành con chó rồi, nó lại sợ cọp. Vị Thần yêu thương cho
nó biến thành con cọp. Nhưng thành cọp, nó lại sợ người thợ
săn. Vị Thần đành chào thua. Thần nói rằng: Ta có biến mi
thành bất cứ thứ gì đi nữa, thì cũng không giúp được mi hết sợ.
Vì trái tim của mi vẫn là trái tim chuột.
Mang thân phận con người, hầu như ai cũng thường đương
đầu với sự sợ hãi. Chúa dậy chúng ta đừng sợ chi cả, vì chúng
ta có Cha trên trời quan phòng mọi sự. Chúng ta đáng giá hơn
chim sẻ bội phần. Đừng sợ, chúng ta hãy phó thác cuộc đời
trong vòng tay nhân ái của Chúa.
TUẦN 12 MÙA THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI
Mt. 7: 1- 5
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Các con đừng xét đoán để
khỏi bị xét đoán. Xét đoán là một thói xấu. Khi xét đoán chúng
ta tự mãn lấy chính bản thân mình làm tiêu chuẩn để xét đoán
người khác. Chúng ta thường bị thiên kiến trong khi xét đoán.
Vì chúng ta phải vừa xét lại vừa đoán. Rất nhiều khi chúng ta
đoán sai.
Đoán xét có nghĩa là phê phán người khác đã làm một việc gì
sai trái. Chúng ta suy diễn các sự kiện rồi kết hợp lại theo suy
nghĩ của chúng ta và xét đoán anh chị em. Trong khi xét đoán
chúng ta bỏ xót rất nhiều nguyên cớ và sự diễn tiến của sự
việc, làm cho việc kết án của chúng ta trở thành bất công.
Chúa nói: Sao các con thấy cái rác trong mắt anh em, mà
không thấy cái xà trong mắt mình? Đâu mấy ai muốn nhận lỗi
về mình.

Ngay từ khởi đầu, khi Giáo Hội còn non yếu, đã bị tẩy chay và
bị bách hại. Tại Roma, cái nôi của Giáo Hội, gần 300 năm nhà
cầm quyền cấm đạo. Biết bao cuộc ruồng bắt các tín hữu, giam
cầm, đánh đập, bị thú dữ ăn thịt, bị thiêu sống, bị bỏ đói và bị
đóng đinh thập giá. Không thiếu những hình phạt ghê rợn nào
mà các Kitô hữu không phải chịu. Họ là các anh hùng của đức
tin. Các anh hùng tử đạo đã trải qua biết bao gian khổ để lãnh
triều thiên vinh quang. Họ đã can đảm đứng trước sự chết. Các
Ngài sống rất kiên cường và không sợ hãi.

Chúng ta chưa biết chính chúng ta làm sao chúng ta có thể biết
được người khác. Người mà chúng ta chỉ nghe nói và chỉ gặp
gỡ trong chốc lát làm sao chúng ta có thể biết tường tận về con
người của họ. Cho nên đoán xét về người khác sẽ có nhiều sai
lầm. Chúa dạy chúng ta đừng đoán xét anh chị em để chúng ta
khỏi bị xét đoán.

Trong số những vị anh hùng dám chết vì Đạo, trong đó có
những vị Giáo Hoàng, Giám mục, Linh mục, thầy Sáu, giáo
dân, có những thiếu nữ trẻ như thánh Cecilia, thánh Agnes…
Các ngài xứng đáng lãnh triều thiên tử đạo, vì các ngài hoàn
toàn đặt niềm tin vào Chúa Kitô sống lại. Cái chết chỉ còn là
phương tiện để đưa các ngài vào hưởng hạnh phúc trường
sinh.

THỨ BA
Mt. 7: 6, 12-14

Nhìn lại cuộc sống đạo của chúng ta, chúng ta cảm thấy hổ
thẹn trước những chứng nhân anh hùng. Chúng ta còn lo lắng
xôn sao qúa nhiều thứ trong đời. Chúng ta lo phụng dưỡng cho
thân xác và cuộc sống hưởng thụ. Chúng ta lo sợ nhiều thứ. Sợ
bị đau yếu, sợ bị đói khát, sợ bị người ta khinh bỉ, sợ người
dèm pha, sợ đau khổ và sợ chết. Trong trái tim ta còn nhiều
nỗi sợ, vì chúng ta bám víu vào những giá trị vật chất mau qua
chóng hết.
Truyện kể về trái tim con chuột. Có một chú chuột kia rất sợ
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Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn tỉnh thức trước những
đoán xét bất công, để chúng con thong dong trước mặt Chúa.

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Tất cả những gì các con muốn
người khác làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người
ta như thế. Đây là điều thực hành tích cực trong cuộc sống. Vì
cái chúng ta muốn bao giờ cũng lớn hơn cái chúng ta làm. Lời
Chúa có thể áp dụng với mọi người trong mọi khía cạnh của
đời sống thường ngày.
Có biết bao nhiêu điều chúng ta muốn người khác làm cho
chúng ta. Chúng ta muốn người khác yêu thương, tha thứ,
phục vụ, vui vẻ, tử tế, quảng đại, nhân từ, giúp đỡ và tôn trọng
chúng ta. Chúng ta muốn nhiều lắm nhưng chúng ta chẳng
thực hiện đáp trả được bao nhiêu. Sống ở đời, chúng ta lãnh
nhận nhiều hơn là chúng ta cho đi. Chúng ta lãnh nhận hồng
ân sự sống từ Thiên Chúa và tiếp nhận sự phát triển cuộc sống
từ muôn người.
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Chúng ta đã cộng tác được bao nhiêu trong việc phát triển của
con người và xã hội. Chúng ta là những người chịu ơn muôn
đời. Chúa dạy rằng chúng ta hãy làm cho người khác điều
chúng ta muốn họ làm cho chúng ta. Mỗi một giây phút chúng
ta sống là một giây phút chúng ta chịu ơn người. Chúng ta hãy
cố gắng sống trong tâm tình biết ơn và biết trả nghĩa.

Lạy Chúa, con đường xa nhất là con đường từ miệng lưỡi tới
bàn tay. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa và đem ra
áp dụng trong cuộc sống theo thánh ý của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con muốn người khác làm cho chúng con
nhiều lắm, xin cho chúng con biết đáp lại bằng tình yêu Chúa.

Có một người phong cùi đến phục lạy Chúa và thưa rằng: Lạy
Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được
sạch. Bệnh phong cùi về phần xác không đáng sợ cho bằng cùi
hủi của tâm hồn. Ngày xưa, phong cùi là bệnh hay lây lan nên
người ta rất sợ hãi. Người bị mắc bệnh phong cùi thường phải
sống tách biệt khỏi cộng đoàn.

THỨ SÁU
Mt. 8: 1- 4

THỨ TƯ
Mt. 7: 15-20
Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ ý tứ trong sự tin tưởng vào
người đời. Đôi khi họ nói vậy mà không phải vậy. Chúa nói
với các môn đệ: Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ đội lốt
chiên mà đến với các con, nhưng bên trong họ là sói dữ tham
mồi. Tiên tri giả được xếp vào loại những người giả hình. Phải
nhìn kỹ công việc và ý hướng họ làm, chúng ta sẽ nhận ra con
người thật của họ.

Thời đại của chúng ta, nhờ khoa học tiến bộ, người ta đã cầm
hãm được vi trùng phong cùi và đã khám ra những cách
thế phòng ngừa. Tuy nhiên, những người phong cùi vẫn là
những người kém may mắn và có thể nói là bất hạnh. Trong
thế giới người cùi, chúng ta không hiểu được tâm tình của họ
nhưng khách quan, chúng ta thấy họ bị thiệt thòi đủ mọi mặt
trong cuộc sống chung. Họ bị người đời xa tránh và coi họ như
con cùi con hủi hay lây. Người ta sợ sờ mó hay giao du với họ.
Xã hội còn có những bệnh ghê gớm hơn bệnh cùi như bệnh
Sida thời đại. Vi trùng Siđa còn lây lan và nguy hiểm hơn vi
trùng cùi, người bị bệnh sẽ chết dần chết mòn. Nguy hiểm hơn
vi trùng cùi và vi trùng Siđa, đó là vi trùng của tội lỗi, của đam
mê dục vọng, của kiêu căng và của sự tự mãn cũng đang giết
mòn tâm hồn của chúng ta.

Người ta nói: Trông mặt mà bắt hình dong. Người gian dối rồi
cũng sẽ lộ diện qua hành động của họ. Bên ngoài là những lời
nói dịu ngọt và xu nịnh, đằng sau những vẻ đẹp là sự lường gạt
và gian dối. Kinh nghiệm cuộc sống, chúng ta thấy nhiều
trường hợp có những người chuyên nghề đi lường gạt. Họ lấy
danh nghĩa hội này, hội nọ, cơ quan này và cơ quan kia. Họ
dùng lời ngon ngọt, dụ dỗ và hứa hẹn nhưng khi được việc là
họ biến mất.

Chúa Giêsu đã tỏ lòng thương xót đến sự đau khổ của người
cùi. Chúa đã chữa cho ông ta được lành bệnh. Xin Chúa chữa
lành tâm hồn chúng con khỏi mọi loại vi trùng xấu xa.

Chúa dạy các môn đệ hãy ý tứ các tiên tri giả, những người
nhân danh Chúa đến làm nhiều việc không nên, bôi nhọ thanh
danh và dẫn người khác vào được lầm lạc. Hãy để ý quan sát
cứ xem quả sẽ biết cây, cây tốt sẽ sinh trái tốt. Chúng ta cần
học biết sự trung thực trong cuộc sống. Khôn ngoan để nhận ra
đâu là thật đâu là giả.

THỨ BẢY
Mt. 8: 5-17
Viên đại đội trưởng đến van xin Chúa Giêsu: Thưa Ngài, đứa
tớ bé của tôi nằm liệt ở nhà và đau đớn lắm. Chúa Giêsu nói
rằng: Tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng là người ngoại
không dám mời Chúa vào nhà mình vì tôn trọng luật của người
Do Thái. Chúa Giêsu xem ra không để ý tới luật do các luật sĩ
ấn định. Chúa muốn đến chữa đứa tớ bé. Điều kiện để được
lãnh nhận ơn lạ là niềm tin.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên nhân chứng cho sự thật,
để chúng con thành thật với nhau trong mọi cách cư xử ở đời.
THỨ NĂM
Mt. 7: 21-29
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Không phải tất cả những ai
nói: Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là
người thực hiện ý Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Nói thì ai nói
cũng được nhưng đem ra thực hành lời Chúa mới là điều quan
trọng. Ma qủy cũng có thể tuyên xưng danh Chúa nhưng
không thực hành ý Chúa.

Ông đại đội trưởng có nhiều quan quân dưới quyền nhưng ông
đích thân đến xin Chúa, không phải cho con ruột của ông mà
là một đứa tớ bé. Ông đã đối xử nhân hậu với người làm, có lẽ
ông là người tốt lành. Đối với người trên thì ông tôn trọng, đối
với kẻ dưới thì ông yêu thương. Chúa cũng đối xử đại lượng
với ông và Chúa nói: Ông hãy về đi, ông tin sao thì được như
vậy.

Trong thời điểm này, chúng ta thấy có rất nhiều người tin
Chúa nhưng không muốn thực hành ý Chúa nữa. Họ sống thờ
ơ và nguội lạnh trong đời sống đạo. Một năm đến với cộng
đoàn giáo xứ tham dự thánh lễ một vài lần, đặc biệt vào Thứ
Tư Lễ Tro, Chúa Nhật Lễ Lá và Chúa Nhật Phục Sinh. Nhiều
người lãnh nhận phép Rửa Tội, Rước lễ lần đầu và có thể nhận
Bí Tích Thêm Sức. Họ nghĩ như thế là đủ và hy vọng sẽ được
phúc thiên đàng ngày sau.

Chúa khen ông có đức tin mạnh mẽ và đức khiêm tốn. Chúng
ta biết ông là người ngoại, là người chỉ huy có quyền thân
hành đến gặp Chúa và ông đặt niềm tin tưởng nơi quyền năng
của Chúa. Ông không sợ người đời xì xèo hay dòm ngó. Ông
đã tin và ông đã được như điều ông mong muốn.
Lạy Chúa, xin Chúa thêm đức tin cho chúng con. Xin cho
chúng con biết sống khiêm tốn và nhân hậu để chúng con biết
quan tâm đến những nhu cầu của anh chị em chúng con.

Khi chúng ta nằm xuống, chúng ta chỉ có một niềm hy vọng là
được lên thiên đàng nhưng trong cuộc sống lữ hành trần thế
chúng ta lại không màng chi đến sống đạo và tôn thờ Thiên
Chúa. Không phải Chúa Giêsu dọa nạt chúng ta về ngày sau
nhưng đây là một thực tại chúng ta phải sống và thi hành lời
Chúa dạy.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
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TWELFTH SUNDAY OF ORDINARY TIME, CYCLE A
First Reading
Jeremiah 20:10-13
Jeremiah expresses confidence that the Lord will protect
him.
Responsorial Psalm
Psalm 69:8-10,14,17,33-35
God responds to the prayers of those in need.
Second Reading
Romans 5:12-15
Sin came into the world through one person; so salvation
came through one person for many.
Gospel Reading
Matthew 10:26-33
Jesus assures the Twelve that God cares about them.
Background on the Gospel Reading
We read today’s Gospel in the context of last week’s
Gospel in which Jesus sent the twelve disciples to
proclaim the kingdom of heaven. In between last week’s
reading and today’s reading, Jesus has predicted that the
disciples will face difficulties in their mission. Many
people will not receive them well, even within the land of
Israel. Even family members will turn away from the
disciples because of the disciples’ commitment to Jesus
and the kingdom. Today’s Gospel offers the disciples
consolation against this difficult truth.

This section of Matthew’s Gospel should be read in the
context of Matthew’s intended audience, a JewishChristian community. The Gospel alludes to the dangers
and persecutions that this community has most likely
already faced and will continue to face. To reassure this
community, Matthew recalls for them the encouraging
words of Jesus that we read today.
In this Gospel passage, Jesus might be understood as
putting suffering in perspective. The disciples of Jesus
are called upon to keep their focus on God. Those who
can harm the body do not have ultimate power; God
does. Still persecution and suffering can not be avoided
or prevented. But Jesus reassures his disciples that God
knows and cares about what happens to his children.

We might not face the same type of persecution, but we
do experience difficulties as we endeavor to live a
Christian life. Sometimes we let the opinions of others
prevent us from doing what we know to be right. We
need the reminder that what God thinks about us is more
important. We are reassured by the promise that God
cares for us and protects us.
Family Connection
It is not only individuals who need reassurance about
God’s love and protection. Communities need this
reassurance as well, including the community of the
family. Children rely on the confidence of their parents
for this assurance. Parents can help the entire family’s
growth in trust and confidence in God by witnessing
ways in which daily family needs are entrusted to God’s
care.
As the family gathers, distribute pieces of paper to each
person. Tell them to write or draw ways in which they
believe that God’s help is needed for each person and for
the family as a whole. Each slip of paper can then be
collected in a basket.
Invite one member of the family to read aloud today’s
Gospel, Matthew 10:26-33. Recall together how well
God knows your family and thank God for this wonderful
grace. Conclude by praying together for each of the
needs identified on the slips of paper. After each need is
read, pray together, “God, we trust you because you
know us so well.” Conclude by praying the Glory Be to
the Father.
This practice might become a regular part of your
family’s prayer. Set the basket in a place of prayer and
encourage family members to add other needs throughout
the week. Perhaps your family can pray for these things
together during a family meal.
https://www.loyolapress.com

HẢI CẢNG

SEAFOOD RESTAURANT
11768 Bellaire Blvd.
Houston, TX 77072
281.564.4288
Sun-Thurs: 10am – 10pm
Fri-Sat: 10am - 11pm
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MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH 832.654.6727
Trung Trương (Piano Ca Đoàn 11am)

CẦN NHÂN VIÊN PHỤ VIỆC
Cần 2 người phụ việc ở tiệm rượu (FT/PT)
Nhanh nhẹ, vui vẽ và biết tiếng Anh.
Liên lạc 713-584-8291

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Nhận dạy kèm Piano cho mọi lứa tuổi ở mọi trình độ
Classical hoặc Modern.

Liên lạc: Trung Truong: (346)310-4020
John Truong : (346)310-4778
Học viên có thể học thử một buổi đầu tiên và

biết thêm thông tin chi tiết.
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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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