CHÚA NHẬT III
MÙA CHAY
NĂM C
3rd Sunday of Lent

Ngày 24 tháng 3
năm 2019
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

SÁM HỐI

CHRIST, THE INCARNATE WORD

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
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Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Phêrô Nguyễn Đức Cường
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):
Mở:6:00 am Đóng:10:00 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
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
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm

Lê Văn Minh
832.858.1597

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
Trần Văn Quang
832.566.3664

7:00 pm
Giải Tội:

Đứng trước cái chết thê thảm, đầy máu và nước mắt của những người bị Philatô giết,
cũng như những người bị tháp Siloe đè bẹp, có những kẻ đã nghĩ xấu khi cho rằng sở
dĩ những người này phải chết vì họ là những kẻ tội lỗi. Ý nghĩa độc ác đó, giống như
một con dao đâm vào các nạn nhân đã chết. Và như thế, những người đã chết lại bị chết
thêm một lần nữa.
Trước sự bất công và bất nhân ấy, Chúa Giêsu đã xác định không phải là như thế, đồng
thời khuyên nhủ mỗi người hãy ăn năn hối cải, kẻo rồi sẽ bị Chúa huỷ diệt như vậy.
Với những suy nghĩ trên, Ngài vừa minh oan cho các nạn nhân, vừa công bố cách Ngài
sẽ xét xử sau này, đó là ai xét đoán ác nghiệt cho kẻ khác, thì cũng sẽ bị xét đoán ác
nghiệt như vậy. Kẻ cho rằng các nạn nhân bị chết thê thảm là vì họ có tội, thì chính họ,
nếu không sửa mình, cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy, vì họ đâu có vô tội hơn ai.
Từ đó chúng ta đi tới một kết luận thực hành, đó là đừng mất giờ lo chuyện suy diễn
xấu cho người khác, kẻo gây khổ thêm cho họ và cho những người thuộc về họ, đồng
thời cũng gây thêm tội và thêm hậu quả xấu cho chính bản thân mình. Điều Chúa muốn
chúng ta quan tâm, đó là hãy lo chuyện mình bằng cách ăn năn sám hối và cải thiện
đời sống của mình.
Đổi mới bản thân, cải thiện đời sống đó là điều chúng ta thường xuyên mong muốn.
Chúng ta đã cố gắng, thế nhưng càng cố gắng chúng ta lại càng khám phá ra rằng: Tự
sức riêng, chúng ta không thể ăn năn sám hối và cải thiện đời sống mình, trái lại phải
cậy nhờ vào ơn Chúa giúp.

Đoạn Tin Mừng sáng hôm nay cho chúng ta hay biết về kinh nghiệm ấy. Chúa là người
trồng cây, còn chúng ta là những cây vả không có trái. Ngài muốn chúng ta cải thiện
nên đã trồng chúng ta vào vườn nho Hội Thánh. Rồi cũng chính Ngài đã chăm sóc
chúng ta như người trồng cây đối với cây vả của mình. Nhưng chúng ta lại là những
cây vả có trí khôn, có tự do, chúng ta có thể đón nhận hay không đón nhận ơn lành của
Chúa. Chúng ta có thể sinh những hoa trái tốt, nhưng cũng có thể chẳng có hoa trái nào
cả. Nguyên do là bởi chúng ta có biết đón nhận ơn Chúa hay không? Nghĩ tới đây hẳn
chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng cho số phận của chúng ta, bởi vì có những lúc chúng ta đã
dửng dưng với ơn Chúa, đã từ chối ơn Chúa. Ý thức về thân phận yếu đuối, để rồi phó
thác cho tình thương của Chúa, là chúng ta đã khởi đầu sự ăn năn. Tuy nhiên, tâm tình
sám hối không chỉ dừng lại ở đó, mà còn phải tiến tới ba việc làm khác nữa, đó là cầu
nguyện, hãm mình và làm việc bác ái, đặc biệt là bố thí giúp đỡ người nghèo.
Và như thế, chúng ta thấy tâm tình sám hối của chúng ta còn rất hời hợt. Điều Chúa
mong đợi nơi chúng ta không phải chỉ là không còn phạm tội nữa, mà còn phải tích cực
làm việc lành. Vì việc lành mới là những hoa trái thiêng liêng mà Chúa muốn có. Thế
nhưng, bản thân chúng ta đã có được những hoa trái thiêng liêng ấy chưa, hay là đến
giờ này, chúng ta vẫn chỉ là những cây vả không có trái?
http://gpvo.org

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

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

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
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

THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3, Thánh Lễ 6 giờ chiều, 105 em của Giáo Xứ sẽ lãnh nhận
Mình Máu Thánh Chúa Lần Đầu.

THÁNH LỄ THÊM SỨC
Chúa Nhật, ngày 7 tháng 4, Thánh Lễ 2 giờ 30 chiều, 88 em của Giáo Xứ sẽ lãnh nhận
Bí Tích Thêm Sức.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

Nguyễn Trọng Tân

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.
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.
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 $17,289 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng
đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

832.473.3767
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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

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

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3

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

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

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

Bí Tích Hòa Giải
Thứ Hai, ngày 18 tháng 3
Thứ Ba, ngày 19 tháng 3
Thứ Hai, ngày 25 tháng 3
Thứ Ba, ngày 26 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM

Tuần Thánh
Ngắm Đứng
Thứ Hai, ngày 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

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
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

*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

7:30 PM

8:30 PM

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

*Lễ Chúa Phục Sinh

Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

3:00 PM

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN - Tuần III/Chay/C
Chúa Nhật ngày 24/3 * Xh 3, 1-8.13-15 * 1 Co 10, 1- 6.10-12 * Lc 13, 1- 9
Nội dung Lời Chúa: Chủ đề: Sám hối và sinh hoa kết trái
trong cuộc sống mỗi ngày…
 Xh 3, 1-8.13-15: Cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Thiên Chúa
và nhân vật được chọn để đưa Dân ra khỏi Ai Cập – ông
Môi-sen…
 Lc 13, 1- 9: Chúa Giê-su – qua câu chuyện bên lề của đám
đông dân chúng về cái chết mấy người Ga-li-lê – lên tiếng
kêu gọi sự sám hối…và để diễn tả tính cấp bách của sám
hối, Người kể dụ ngôn về cây vả…
 1 Co 10, 1-6.10-12: Đoạn thư mục vụ nhắc lại cho Dân
Chúa trong hôm nay rằng : Cũng như Dân Chúa thời ra
khỏi Ai-Cập và được thanh luyện qua cuộc hành trình
trong hoang địa, nhiều người đã gục ngã…
Giáo huấn Lời Chúa
 Cũng như Dân Chúa ngày nào, từng ngày sống trần gian
của mỗi người tin là thời gian của thanh luyện…Mùa Chay
giúp ý thức rõ hơn…Ước mong sao chúng ta không ngã
lòng và ngày càng gần gũi với sự hoàn thiện của Thiên
Chúa…
Danh ngôn
Có những điều tôi không thể ép buộc. Tôi phải thích ứng. Có
những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi góc
nhìn.
Denis Diderot
Hãy để nỗi đau sản sinh ra mục đích. Hãy để rắc rối trở thành
thông điệp. Hãy để chuyện này trở thành bàn đạp chứ không
phải vật cản. Hãy thay đổi.
Tony Gaskins
Bạn phải chấp nhận trách nhiệm cá nhân. Bạn không thể thay
đổi hoàn cảnh, mùa hay gió, nhưng bạn có thể thay đổi bản
thân. Đó là thứ mà bạn có thể khống chế.
Jim Rohn
Tất cả chúng ta đều mang trong mình nơi chốn lưu đày, tội lỗi
của chúng ta, sự tàn phá của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta
không phải là thả chúng ra ngoài thế giới : đó là biến đổi chúng
trong chúng ta và trong người khác.
Albert Camus
Thứ hai ngày 25/3 – Lễ Truyền Tin * Is 7, 10-14 * Dt 10, 4-10 * Lc 1, 26-38
Nội dung Lời Chúa: Chủ đề: Suy gẫm về lời “xin vâng” của
Đức Maria
 Is 7, 10-14: Sứ vụ của tiên tri Isaia ở Giu-đê-a là liên lỉ
kêu gọi vua chúa phải là cánh tay dẫn đưa Dân đi theo
đường lối của Người và giúp Dân thực thi Giao Ước Thiên
Chúa đã ký kết…Thế nhưng vua chúa ở Giu-đê-a không
nghe lời Isaia…Cụ thể là vào lúc Assyria muốn chiếm
đóng Giu-đê-a, Isaia cố gắng để làm cho A-khát liên minh
với các vua lân cận để chống lại Syria, nhưng A-khát
không nghe…Thay vì phối hợp với các vua “có Đạo”, ông
muốn giao hảo với Assyria…Isaia nêu lên “dấu lạ trinh nữ
thụ thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Em-ma-nu-en” để
khích lệ A-khát, nhưng không thành công…Đặt trong bối
cảnh ngày Lễ Truyền Tin hôm nay…thì “dấu lạ trinh nữ
thụ thai, sinh con trai, đặt tên là Em-ma-nu-en” này lại là
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niềm tin và hy vọng của Dân Chúa trong hôm nay…
Lc 1, 26-38:Thiên Chúa thực hiện dấu lạ “trinh nữ thụ
thai, sinh con trai, đặt tên là Em-ma-nu-en” cho nhân loại
qua cuộc gặp gỡ giửa sứ thần Gabriel và Đức Maria tại
Nazareth cũng như lời “xin vâng” của Đức Maria…
Tác giả thư Do Thái đã nhìn thấy nơi Đức Giê-su Thương
Khó & Tử Nạn diễn tả trọn vẹn điều Người thân thưa :
Này con đây, con đến để thục thi ý Ngài…Và để đi đến cao
điểm lời nguyện hiến tế ấy thì rất nhiều người được gọi để
đóng góp “phần của mình “ vào Hiến Tế, trong đó có lời
“xin vâng” của Đức Maria…

Giáo huấn Tin Mừng
 Trong hôm nay và với những gì Thiên Chúa ban cho mỗi
chúng ta, chúng ta cố gắng để có lời “xin vâng” rất riêng
biệt…để rồi – cùng với Đức Maria – chúng ta có thể thân
thưa: Này con đây…
Danh ngôn
Đức Chúa Trời luôn có và luôn tìm kiếm những người nam,
người nữ nói với Ngài : “Con tin cậy vào Chúa rất nhiều. Con
mong muốn đường lối Chúa, không phải lối riêng của mình.
Con sẵn sàng sống bởi đức tin.
Chip Ingram
Sau khi đã đặt sự thiện và sự dữ trong khả năng của chúng ta,
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta quyền tự do để lựa chọn.
Người không chấp nhận những gì miễn cưỡng, nhưng đón
nhận những gì tự tình
Thánh Gioan Kim Khẩu
Toàn bộ khoa học của các thánh hệ ở chỗ nhận biết và vâng
phục theo thánh ý Thiên Chúa.
Thánh Isodore Serville
Thứ ba ngày 26/3 - * Đn 3, 25.34-43 * Mt 18, 21-35
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: Kêu gọi mỗi ngày biết sống
khoan dung như Thiên Chúa- Cha chúng ta…
 Đn 3, 25. 34-43: Qua trung gian của người đại diện Dân
Chúa, Dân Chúa dâng lên Thiên Chúa tâm tình sám hối và
khẩn nài lòng khoan dung của Thiên Chúa…
 Mt 18, 21-35: Lòng khoan dung ấy được Đức Giê-su nhấn
mạnh hơn qua dụ ngôn về ông vua và người đầy tớ độc ác
nhân câu hỏi của Phê-rô : Thưa Thầy, nếu anh em con cứ
xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ?
Giáo huấn Lời Chúa
 Như Thiên Chúa khoan dung với chúng ta dù chúng ta rất
nhiều lỗi lầm, Chúa cũng muốn chúng ta khoan dung với
anh chị em mình…
Danh ngôn
Giận dữ và không khoan thứ là kẻ thù của sự thông hiểu đúng
đắn.
Mahatma Gandhi
Kết quả cao nhất của giáo dục là sự khoan dung.
Helen Keller
Ngày nay chúng ta sợ hãi những từ đơn giản như lòng tốt,
khoan dung và nhân hậu. Chúng ta không tin vào những ngôn
từ tôt đẹp xưa cũ, bởi vì chúng ta không còn tin vào những giá
trị tốt đẹp xưa cũ nữa. Và đó là vì sao thế giới thật bệnh hoạn.
Lâm Ngữ Đường
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Thứ tư ngày 27/3 - * Đnl 4,1.5-9 * Mt 5, 17 – 19

Thứ sáu ngày 29/3 – * Hs 14, 2-10 * Mc 12, 28-34

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: Đức Giê-su đến kêu gọi kiện
toàn Lề Luật…
 Đnl 4, 1.5-9: Ông Môi-sen kêu gọi công đồng Dân Chúa
tuân giữ và thực hành những thánh chỉ của Thiên Chúa,
đồng thời luôn ghi nhớ những gì chính mắt mình đã thấy
Thiên Chúa thực hiện cho Dân Người…
 Mt 5, 17-19: Đức Giê-su khẳng định: Người đến trần gian
để kiện toàn Lề Luật chứ không bãi bỏ…

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: Hãy trở về với Chúa và đời
sống sẽ nên phong phú…
 Hs 14, 2-10: Nghe Lời Chúa và trở về, Thiên Chúa sẽ làm
cho đời sống chúng ta nên phong phú và nhiều sắc màu…
 Mc 12, 28-34: Trở về cũng có nghĩa là trung thành thực
hiện Mười Điều Răn Đức Chúa Trời…Việc tuân giữ này
làm cho đời sống những người tin trở nên phong phú…
Giáo huấn Lời Chúa
 Sống Lời Chúa từng ngày, con người chúng ta sẽ trở thành
một hấp lực…

Giáo huấn Lời Chúa
 Những gì còn hạn chế trong Lề Luật thời Cựu Ước…thì
được Đức Giê-su kiện toàn qua giáo huấn Tin Mừng và
cuộc Thương Khó & Tử Nạn để cứu chuộc của Người…
Những người tin trong hôm nay, chúng ta sống và hành
động trong giáo huấn của Tin Mừng Chúa…

Danh ngôn
Hãy làm hết sức để gieo những hạt giống của tâm hồn bạn vào
những người đi cùng bạn trên đường đời, và hãy chấp nhận
những điều quý giá mà họ tặng lại cho bạn.
Albert Shweitzer

Danh ngôn
Mọi thứ tiêu cực – áp lực, thử thách – đều là cơ hội để tôi vươn
lên.
Kobe Bryant – ngôi sao bóng rổ người Mỹ…

Sự thường xuyên, kiên nhẫn và bền bỉ bất chấp mọi trở ngại,
nản lòng và những điều tưởng chừng như bất khả thi : Trong
tất cả mọi việc, nó là sự khác biệt giữa tâm hồn mạnh mẽ và
tâm hồn yếu đuối.
Thomas Carlyle

Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của chính bản thân.
Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời
hay những người đi trước. Hãy cố gắng để tốt hơn chính mình.
William Faulkner (1897-1962) – tác giả người Mỹ…

Có lẽ đức hạnh không là gì hơn ngoài sự nhã nhặn của tâm
hồn.
Balzac

Chừng nào một người vẫn còn khả năng tự làm mới bản thân,
anh ta vẫn đang sống.
Henri Frederic Amiel

Thứ bày ngày 30/3 - * Hs 6, 1-6 * Lc 18, 9-14
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: Đức Giê-su – qua sự trỗi dậy từ
trong kẻ chết của Người – Người mang lấy phận số của Dân
hối cải…
 Hs 6, 1- 6: Dân Chúa khuyền khích nhau trở về với Thiên
Chúa và Thiên Chúa rộng tay mang lại muôn vàn ân sủng
cho Dân – đặc biệt Ơn Phục Sinh…
 Lc 18, 9-14: Qua dụ ngôn “Hai người lên Đền Thờ cầu
nguyện”, Chúa Giê-su giáo huấn chúng ta khiêm tốn nhận
ra lỗi lầm đã từng sai phạm, thành thật đấm ngực mình…
Thái độ khiêm tốn và chân thành này được tháp nhập vào
cuộc Thương Khó & Tử Nạn của Người, và chúng ta cùng
được trỗi dậy với Người…

Thứ năm ngày 28/3 - * Gr 7, 23-28 * Lc 11, 14 – 23
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: Dân cố chấp, bỏ ngoài tai Lời
Chúa qua các tiên tri…
 Gr 7, 23-28: Thiên Chúa phàn nàn vì Người đã làm mọi
cách, nhưng Dân vẫn bỏ ngoài tai Lời Chúa…
 Lc 11, 14 – 23: Tận mặt chứng kiến việc Chúa trừ quỷ
câm, nhưng những người chống đối lại loan tin giả :
Người dựa vào tướng quỷ để trừ quỷ…
Giáo huấn Lời Chúa
 Một khi lòng dạ con người đã trở nên chai cứng, họ sẽ
không thèm nghe Lời Chúa – dù Chúa liện tục gửi đến
những thừa tác viên của Lời…Bản thân những người tin
chúng ta trong hôm nay rất nhiều người cũng ở trong tình
trạng đó…Mùa Chay là thời gian nhắc nhở để chúng ta
nhạy bén hơn với Lời Chúa…

Giáo huấn Lời Chúa
 Biến mọi hoàn cảnh và tình trạng sống mỗi ngày của
chúng ta thành lời cầu dâng lên Thiên Chúa…Chúa sẽ
nghe lời chúng ta …

Danh ngôn
Bí ẩn cuối cùng là chính bản thân ta. Khi ta đã tính toán được
khối lượng của mặt trời, đo được khoảng cách tới mặt trăng, và
bản đồ sao cả bảy thiên đường, vẫn còn chính bản thân ta. Ai
có thể tính toán được quỹ đạo của chính tâm hồn mình ?
Oscar Wide

Danh ngôn
Sự khác biệt giữa tán thưởng và tâng bốc là như thế nào? Đơn
giản lắm. Một bên là chân tình, và bên kia thì không. Một bên
đi ra từ trái tim; bên kia đi ra từ hàm răng. Một bên không vị
kỷ; một bên ich kỷ. Một bên được tán đồng; một bên thường bị
phê phán.
Dale Carnegie

Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vi đàng nào cũng bị
chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu
bạn không làm.
Eleanor Roosevelt

Sẽ vui hơn khi nói chuyện với người không sử dụng những từ
dài và khó…Thay vì thế, sử dụng từ ngắn và dễ như “Bữa trưa
thì sao?”…
A.A.Milne

Khi lòng đầy ghen tị, người ta chê bai mọi thứ, dù tốt hay xấu.
Tacitus
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Quan trọng không phải là bạn nói thế nào, mà là nghe lời bạn
chân thành đến bao nhiêu.
Marya Mannes
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
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Third Sunday of Lent, Cycle C
First Reading: Exodus 3:1-8a,13-15
God speaks to Moses from the burning bush and sends him to the Israelites.
Responsorial Psalm: Psalm 103:1-4,6-7,8,11
A prayer in praise of God's mercy
Second Reading: 1 Corinthians 10:1-6,10-12
Paul teaches that the Scriptures were written to set an example for us.
Gospel Reading: L uk e 13:1-9
Jesus preaches a lesson on repentance.
Background on the Gospel Reading
Now into the third week of the Season of Lent, our Sunday Gospel prepares us to hear Lent's call to conversion and repentance.
Today's reading is found in the chapters of Luke's Gospel that describe Jesus' journey to Jerusalem. During this journey, Jesus
teaches and heals. He must also respond to those who question and challenge his authority and actions. There is no parallel in
Mark's or Matthew's Gospels for today's reading from Luke. While Mark and Matthew describe an incident in which Jesus curses
the fig tree, today's reading makes the barren fig tree the subject of a parable.
Luke tells us that some among the crowds report to Jesus a massacre of Galileans by Pilate. The intention of the crowd seems to
be to ask Jesus to explain why these people suffered. It was commonplace to render people's suffering as evidence of their
sinfulness. Jesus challenges this interpretation. Those who were massacred were no more or less sinful than the ones who report
the situation to Jesus. Jesus replies that even a fatal accident, a natural disaster, ought not to be interpreted as punishment for sin.
Jesus' words at first appear to have a fire-and-brimstone quality. Jesus says in essence, “Repent or perish as these people did; all
are sinful before God and deserving of God's punishment.” The tone changes, however, in the parable that follows. The parable
of the barren fig tree contrasts the patience and hopefulness of the gardener with the practicality of the property owner. When
told to cut down the fig tree because it is not producing fruit, the gardener counsels patience. If properly tended, the barren fig
tree may yet bear fruit.
Throughout his journey to Jerusalem, Jesus has been teaching about the Kingdom of God. In this parable, we find an image of
God's patience and hopefulness as he prepares his Kingdom. God calls us to repent, and it is within his power to punish us for
our failure to turn from our sinfulness. And yet God is merciful. He delays punishment and tends to us so that we may yet bear
the fruit he desires from us.
This, then, is our reason for hope: Not only does God refuse to abandon us, he chooses to attend to us even when we show no
evidence of his efforts. Next week's Gospel will give an even clearer picture of the kind of mercy that God shows to us.
www.loyolapress.com
The Archdiocesan Youth Conference
(AYC)
gathers
over
2,500
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.
Register:
https://archgh.cvent.com/AYC2019
Parish Code: 7230CTIW2019
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QUẢNG CÁO VÀ BẢO TRỢ
Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
281.495.8133
Email: info@giaoxungoiloi.org

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
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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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