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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:
Phêrô Nguyễn Đức Cường
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
Gioan Baotixita Hoàng Anh Dũng
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
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:30 pm
Theo CT Trường Mẫu Tâm
7:00 pm
Giải Tội:

Trần Văn Quang
832.566.3664
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn

CUỘC SÁNG TẠO MỚI
Sau khi tạo dựng vũ trụ càn khôn cùng
muôn vật diệu kỳ trong hoàn vũ, Thiên
Chúa vẫn chưa hài lòng với tác phẩm của
mình. Người muốn sáng tạo thêm một
kiệt tác trổi vượt tất cả những gì Người đã
dựng nên.
Thế là Ba Ngôi Thiên Chúa quyết định
tạo dựng con người: “Chúng ta hãy sáng
tạo con người theo hình ảnh chúng ta,
giống như chúng ta, để chúng làm chủ cá
biển chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt
đất và mọi giống vật bò dưới đất” (St 1,
26).
Thiên Chúa lấy bùn đất, nắn thành hình
một con người, nhưng hình tượng nầy vẫn
còn trơ trơ bất động, vô cảm, vô tri…
Thế rồi Thiên Chúa thổi hơi vào lỗ mũi
của hình tượng nầy và điều kỳ diệu đã
xảy ra: khối đất vô hồn mang hình dạng
con người đang nằm im lìm bất động
bỗng cựa mình đứng lên trở thành người
sống: có tư duy, có tình cảm, có tự do, có
óc sáng tạo… mang đậm dấu ấn và bản
sắc của Thiên Chúa. Thế là Thiên Chúa
đã hoàn thành kiệt tác Ađam là nguyên tổ
của loài người.
***

cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do
-thái, Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông
và nói: “Bình an cho anh em!”
Và như thuở ban đầu Thiên Chúa thổi hơi
vào mũi A-đam để ban cho ông sự sống,
thì nay Chúa Giêsu “thổi hơi vào các môn
đệ và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh
Thần”(Ga 20,19. 22)
Theo ngôn ngữ Kinh Thánh (bằng tiếng
Hebrew), Chúa Thánh Thần được gọi là
Ruah, nghĩa là Hơi Thở hay Thần Khí.
Thổi hơi vào các môn đệ có nghĩa là
Chúa Giêsu truyền ban Thần Khí (= Chúa
Thánh Thần) cho các ông.
Như hôm xưa Ađam vươn vai chỗi dậy
sau khi đón nhận hơi thở của Thiên Chúa,
các môn đệ một khi đã lãnh nhận Hơi Thở
ban Thần Khí của Chúa Giêsu cũng được
tái sinh, cựa mình chỗi dậy, thoát ra khỏi
căn phòng đóng kín như mộ địa giam
nhốt mình để đi đến với muôn dân, loan
truyền Tin Mừng cứu độ cho toàn thế
giới, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì
Nước Trời…

Con người cũ bị băng hoại vì tội lỗi.
Nhưng tiếc thay, tội lỗi đã thấm nhập vào
thế gian làm băng hoại con người. Kiệt
tác của Thiên Chúa đã bị biến chất thảm
hại nên Thiên Chúa phải theo đuổi một kế
hoạch tạo dựng mới.

Thế là nhân loại mới đã được tác sinh từ
biến cố trọng đại nầy, khởi từ ngày hôm
ấy.
***
Lạy Chúa Giêsu,
Nếu không có làn hơi của Thiên Chúa
thổi vào, A-đam chỉ là một khối đất vô tri
bất động và không hề có sự sống.

Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm
người khởi đầu công cuộc nầy. Người
quy tụ những môn đệ đầu tiên, và dùng
những vị nầy làm nhân tố phát sinh một
dân mới.

Nếu không được Chúa Giêsu thổi hơi ban
Thần Khí, các tông đồ xưa cũng chỉ là
một nhóm người bạc nhược, ươn hèn.

Nhưng sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên
trời, các môn đệ cảm thấy lạc lõng bơ vơ
như đoàn chiên không chủ, như rắn mất
đầu. Các ngài sống âm thầm, im hơi lặng
tiếng, co cụm trong phòng đóng kín vì sợ
người Do-Thái, tựa như Ađam lúc chưa
được hơi thở của Thiên Chúa thổi vào.
Con người mới được tác sinh
Thế rồi “vào chiều ngày hôm ấy, ngày thứ
nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các
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Và hôm nay, nếu không được đón nhận
Thần Khí Chúa ban, chúng con cũng chỉ
là những kitô hữu nguội lạnh, thiếu nhiệt
thành và luôn đứng bên lề Hội Thánh.
Nguyện xin Chúa thổi hơi ban Thần Khí
cho chúng con như đã ban cho các môn
đệ năm xưa, để chúng con được đón nhận
Sự Sống Mới và kiên quyết lên đường thi
hành sứ mạng loan Tin Mừng cho muôn
dân.
Lm. Ignatiô Trần Ngà
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

ĐẠI LỄ VÀ KIỆU MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Chúa Nhật, ngày 23 tháng 6 lúc 7 giờ chiều, Đại Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa.
Ngay sau thánh lễ sẽ rước kiệu tôn kính Thánh Thể.
DSF 2019 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-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.

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH NỚI RỘNG NHÀ THỜ

Ngày 7 tháng 5 đến 13 tháng 9: Các Thánh Lễ và việc phượng tự cử hành bên Hội
Trường. Trong thời gian này, xin miễn vào Nhà Thờ hoặc các nơi xây cất.
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, Hội Đồng Mục Vụ hoặc Tài
Chánh.
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%
• 68 Crawfish & Seafood Express - 15%
• Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
• Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,129 Mỹ kim. Thư tiền lần hai cho Quỹ
Truyền Thông Công Giáo được $3,211. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người
và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

CAFÉ CATHOLICA: SUMMER SERIES

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

The Café Catholica summer series is open to all young adults (ages 18-39) and features
dynamic speakers, prayer, dinner, and socializing. Café Catholica is held on four
Mondays in July starting on July 8. Each night will include Confession at 5:15 p.m.,
Mass at 6:15 p.m., Dinner at 7:15 p.m., and Talk at 8:15 p.m. Come for all or part of
the evening! No registration is needed. Donations are accepted.
All sessions will be held at St. Michael Church, 1801 Sage Rd., Houston, TX 77056.
This year’s theme: Ever Ancient, Ever New.
July 8: Give Me Crazy Love: Your Body and God’s Plans Patrick Rivera,
Young Adult Ministry, San Diego
July 15: The Struggle is Real: Continual Conversion Fr. Josh Johnson,
Diocese of Baton Rouge
July 22: Beauty Ever Ancient, Ever New Michelle Benzinger,
Speaker/Women’s Advocate, Pensacola
July 29: Millennial Wisdom from the Church Fathers Daniel Cardinal DiNardo
of Galveston-Houston

Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt

Vũ Ngọc

For more information contact the Office for Young Adult and Campus Ministry
at yacm@archgh.org or 713-741-8778.
Visit our website at www.archgh.org/cafecatholica

832.473.3767
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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

Kính thưa quý ông bà, anh chị em,
Đức Hồng Y DiNardo, Tổng Giám Mục tổng giáo phận chúng ta đã phát động
cuộc gây quỹ với chủ đề - Thắp Sáng: Đức Tin, Sứ Vụ của Chúng Ta. Mục
đích cuộc gây quỹ này là để phát triển, nâng đỡ ơn gọi, sửa sang đại chủng
viện Thánh Maria đã xuống cấp trầm trọng sau hơn 100 năm sử dụng, cùng
phát triển nền giáo dục Công Giáo, và các chương trình truyền bá đức tin.
Tổng số tiền hoạch định được gây quỹ cho Chương Trình Thắp Sáng là $150
triệu Mỹ kim. Trách nhiệm gây quỹ được chia cho 146 giáo xứ trong tổng
giáo phận. Giáo Xứ Ngôi Lời được trao trách nhiệm đóng góp $848,000 Mỹ
kim trong vòng 4 năm.
Để bắt đầu cho việc gây quỹ năm thứ nhất, giáo xứ đang bán vé số với giá ủng
hộ là $20 Mỹ kim. Các lô trúng sẽ được xổ vào lúc 9 giờ tối Chúa Nhật, ngày
6 tháng 10, năm 2019 trong dịp 2 ngày gặp mặt thường niên của giáo xứ. Lô
độc đắc là chiếc xe Lexus NX300 năm 2019 đang đậu trước cửa nhà thờ và
nhiều lô trúng giá trị khác.
Kính xin quý ông bà anh chị em và các chủ nhân cơ sở thương mại vui lòng
ủng hộ việc gây quỹ quan trọng này của tổng giáo phận. Quý ân nhân mua
ủng hộ $1000 Mỹ kim trở lên giáo xứ sẽ treo biển ngữ quảng cáo cơ sở
thương mại của quý vị trong khuôn viên giáo xứ.
Vé số được bán ở cuối nhà thờ sau các thánh lễ.
Chân thành cám ơn sự rộng lượng ủng hộ của mọi người.
Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh
______________________________________________

Lô Độc Đắc:
2019 Lexus NX300

Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463

Lô Hạng Nhất:
TV 65 inches

Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng

Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone XR

Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

5 Lô An Ủi:
Mỗi Lô $100.00

Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

3

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – Tuần X / TN / C
Thứ hai ngày 10/6 – Lễ Đức Trinh Nữ, Mẹ Hội Thánh
* 2 Cr 1 , 1 – 7 * Mt 5 , 1 – 12
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt
5, 12a)
• 2 Cr 1, 1 – 7: Bước vào nhịp sống thường niên, đoạn thư
mục vụ trong lá thư 2 gửi giáo đoàn Cô-rin-tô, thánh Phao
-lô đề cập đến “niềm an ủi” qua Đức Giê-su Ki-tô và cộng
đồng những người tin dành cho lẫn nhau khi – cùng với
Người – chúng ta chia sẻ những “thử thách”…Nghĩa là
trong thử thách – cũng như niềm an ủi – chúng ta không
“đơn độc” nhưng có Chúa và anh chị em đồng đạo cùng
chia sẻ với chúng ta…
• Mt 5 , 1 – 12: Ngay sau thời gian cao điểm của Mùa Chay
và Mùa Phục Sinh hướng lòng mọi người chiêm ngưỡng
công trình cứu chuộc Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Giêsu chết và sống lại, Phụng Vụ giới thiệu với chúng ta bản
Hiến Chương Nước Trời – Tám Mối Phúc Thật…để chúng
ta suy gẫm và sống…Nếu bạn tin Chúa và muốn nên giống
Người, hãy tập sống từng mối phúc : đấy là con đường
những người tin Chúa đi…để thấy Chúa nơi mọi người
quanh mình mỗi ngày…
• Hôm nay, Giáo Hội cũng muốn chúng ta chiêm ngưỡng
Đức Maria – Mẹ của Hội Thánh khi Giáo Hội – cùng với
Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá – nghe Chúa trăng trối :
“Này là Mẹ con !” (Gio 19 , 27)…Kể từ đó, khi còn bên
Tông Đồ đoàn cũng như lúc được đưa lên trời cả hồn lẫn
xác – Đức Mẹ không hề rời Giáo Hội và mỗi chúng ta…
Người luôn cận kề và chăm sóc…Chắc chắn trong hành
trình thực hiện từng mối Phúc, chính Mẹ là người làm
gương và nắm tay dắt đi…
Giáo huấn Lời Chúa
• “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho
anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5, 12a)
Danh ngôn
Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt
được, nó không cần bạn phải xứng đáng.
Balzac
Tình thương yêu của người mẹ là nguồn năng lượng cho phép
một người bình thường có thể làm những chuyện phi thường.
Marion C. Garretty
Khi bạn là người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong
suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một
lần cho bản thân và một lần cho con cái.
Sophia Loren
Thứ ba ngày 11/6 – Lễ thánh Banaba, Tông đồ
* Cv 11, 21b – 26. 13, 1-3* Mt 5, 13 – 16
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Ông là người tốt, đầy ơn
Thánh Thần và lòng tin.” (Cv 11,24)
• Cv 11, 21b – 26. 13, 1 – 3: Đoạn sách Tđcv nói về tông đồ
Banaba…Tuy không ở trong Nhóm Mười Hai, nhưng ông
– vốn là người Do Thái – đã theo Chúa ngay từ đầu và
được kể là một trong Nhóm Bảy Mươi Hai…Sau khi Chúa
Thánh Thần hiện xuống, vâng lời các Tông Đồ, ông đi
giảng đạo ở Antiokia – một địa điểm truyền giáo rất có
hiệu quả…Ông tìm và đưa ông Phao-lô về đây để cùng
làm việc…Sau này, với lệnh của Chúa Thánh Thần, hai
ông lên đường truyền giáo cho Dân Ngoại…Cuối cùng,
ông đến truyền giáo ở đảo Chypre với ông Marcô và nhận
phúc tử đạo tại đây…
• Mt 5, 13 – 16: Chúa dùng hai hình ảnh để nói về tính cách
của người môn đệ: Anh em là MUỐI và anh em là ÁNH
SÁNG…Qua hoạt động rao giảng của thánh Banaba –
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cũng như các thế hệ tông đồ - hình ảnh “MUỐI cho đời”
và “ÁNH SÁNG cho trần gian” được những người tin
Chúa trau chuốt và giữ gìn…Từ đó LỜI được minh họa
bằng muôn vàn những hoạt động của Giáo Hội giữa lòng
trần thế nhằm mục đích “ướp mặn” và “soi đường”…
Giáo huấn Lời Chúa
• “Anh em là MUỐI cho đời “và “Anh em là ÁNH SÁNG
cho trần gian.”
Danh ngôn
Người không chinh phục nỗi sợ hãi hằng ngày vẫn chưa học
được bí mật của cuộc sống.
Ralph Waldo Emerson
Hãy đứng thẳng, nêu lên quan điểm, nói sự thật cho tất cả mọi
người, hãy can đảm, tuyên bố nó ở mọi nơi. Người ta chỉ sống
khi dám làm điều đó.
Voltaire
Những ai dự định làm điều tốt không được hy vọng người ta sẽ
lăn đá ra khỏi đường mình đi, nhưng phải điềm tĩnh chấp nhận
kể cả khi người ta rải đá lên đó.
Albert Schweitzer
Thứ tư ngày 12/6 - * 2 Cr 3 , 4 – 11 * Mt 5 , 17 – 19
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “ Khả năng phục vụ Giao Ước
Mới – không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa
vào Thần Khí.” (2 Cr 3, 6)
• 2 Cr 3, 4 – 11: Thánh Phao-lô cho các tín hữu Cô-rin-tô
cảm nhận vinh quang của “ người phục vụ Giao Ước Mới
– Giao Ước dựa vào Thần Khí” – nghĩa là phục vụ Đức Ki
-tô, vốn là Giao Ước Mới , dựa vào sự hướng dẫn và hổ
trợ của Chúa Thánh Thần…Hay nói nôm na hơn là thánh
nhân muốn chúng ta – trong hôm nay - khi đọc và suy nghĩ
về đoạn thư này, chúng ta có quyết tâm sống Lời dạy của
Chúa Giê-su được ghi lại trong Tin Mừng dưới sự hướng
dẫn và linh hứng của Chúa Thánh Thần…
• Mt 5, 17 – 19: Giáo huấn các môn đệ - và chúng ta trong
hôm nay – Chúa Giê-su cho biết Người đến là để kiện toàn
Lề Luật , nghĩa là những gì Môi-sen và các Tiên Tri xưa
dạy, Người không loại bỏ, ngược lại yêu cầu sống cao
hơn, sống chính đáng hơn…như sự trưởng thành phải có
của bất cứ con người nào lớn dần lên từng ngày…cho đến
khi thành con người viên mãn…Đấy cũng là điều – trong
bài đọc I – thánh Phao-lô nói…Thánh Thần sẽ giúp chúng
ta…để chúng ta đủ khả năng phục vụ Giao Ước Mới khi “
biến đổi” chính mình thành con người của sự thiện toàn…
Giáo huấn Lời Chúa
• “Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để
nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng chúng tôi là
do Ơn Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng tôi khả năng
phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên
chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí.” (2 Cr 3, 5 & 6)
Danh ngôn
Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.
Paul Tournier ( 1898 – 1986) – tác giả, bác sĩ người
Thụy Điển
Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô
tận…Người bi quan kẹt trên hòn đảo của những do dự vô
cùng.
William Arthur Ward
Khi bạn tin mình có thể…bạn có thể!
Maxwell Maltz (1889 – 1975) – tác giả, bác sĩ phẫu
thuật thẩm mỹ người Hoa Kỳ…
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Thứ năm ngày 13 / 6 – Lễ thánh Antôn Padôva, linh mục,
tiến sĩ Hội Thánh, - * 2 Cr 3 , 15 – 4, 1. 3- 6 * Mt 5 , 20 – 26
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: Khi quay lại với Chúa – nhờ
Thần Khí – “tấm màn che phủ lòng người” được cất đi…và
người ta hiểu cũng như sống Lời Chúa…
• 2 Cr 3, 15 – 4, 1.3 – 6: Khi chúng ta tin và quay về với
Chúa thì “tấm màn che lòng người” - cũng như sự cố tình
gây rối của ác thần nhằm mục đích tung hỏa mù – được
cất đi và mọi mọi sự trở nên trong sáng : những người tin
sẽ nhận ra vinh quang của Đức Ki-tô – hình ảnh của Thiên
Chúa…
• Mt 5, 20 – 26: Đức Giê-su đưa những người tin đi vào sự
kiện toàn Lê Luật với những trình bày hết sức rõ ràng :
một minh họa cho “tấm màn che lòng người” được cất
đi…và tất cả những người tin nhận ra ngay đòi hỏi của sự
kiện toàn…
• Vị thánh Giáo Hội kính nhớ hôm nay – thánh Antôn
Padôva – là mẫu gương của người được cất đi “tấm màn
che” này… Năm 15 tuổi, ngài gia nhập Dòng thánh
Augustinô và nhận thánh chức Linh Mục, nhưng do ước ao
phúc tử đạo, ngài xin qua Dòng Phan-xi-cô để được đi
truyền giáo…Thế nhưng Chúa muốn ngài trở lại Assisi…
Và tại đây, ngài đã hết mình cho công việc giảng thuyết để
lan rộng đức tin…Với hai biệt danh “ Hòm Bia Giao
Ước” và “ Cái búa của bọn lạc giáo” người ta gán cho
ngài nói lên sự am hiểu Kinh Thánh cũng như nhiệt huyết
bảo vệ đức tin nơi ngài…
Giáo huấn Lời Chúa
• Siêng năng đọc và suy niệm Kinh Thánh để được cất đi
“tấm màn che lòng người” hầu sống và loan báo Lời
Chúa…
Danh ngôn
Bi kịch của cuộc đời là chúng ta già đi quá sớm và trở nên
sáng suốt quá muộn.
Benjamin Franklin
Sáng suốt là biết được khi nào thì chia sẻ sự sáng suốt của
mình và khi nào thì nên im lặng.
Katrina Mayer
Ngày tháng đắt giá lắm. Khi bạn dùng hết một ngày, số ngày
bạn có thể dùng lại ít đi một…Vậy nên hãy chắc chắn bạn sử
dụng mỗi ngày một cách sáng suốt.
Jim Rohn
Thứ sáu ngày 14 / 6 - * 2 Cr 4 , 7 – 15 * Mt 5 , 27 – 32
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “ Những bình sành và quyền
năng phi thường của Thiên Chúa”
• 2 Cr 4, 7 – 15: Thánh Phao-lô nhìn thấy kho tàng vô giá là
đức tin và những hiểu biết về ý muốn của Thiên Chúa tiềm
tàng trong Kinh Thánh được chứa đựng trong những
“bình sành” của thân phận người – dù đó là người được
chọn…Chính đức tin và sự hiểu biết này giúp cho người
chứng trung kiên bất chấp thử thách của chống đối và sự
thấp hèn của thân phận…Nơi những người chứng kiên
trung này, chúng ta có được những trải nghiệm và chia sẻ
những trải nghiệm ấy từng ngày…
• Mt 5, 27 – 32: Vấn đề tính dục và sự khủng hoảng của đời
sống gia đình đang là những chuyện “nổi cộm” trong xã
hội hôm nay…và là những chuyện nhiều người tận dụng
để lừa đảo nhiều người qua các phương tiện truyền thông
chung cũng như riêng…Các “ông lớn” trong ngành sản
xuất…thì cứ moi móc những chi tiết nhằm tạo sức hút cho
sản phẩm…Giới “tiêu thụ” thì quá dễ dãi để phóng mình
vào vòng xoáy của những thuận lợi…Qua đoạn Tin Mừng,
Chúa dùng những hình ảnh “cứng rắn” để khuyên nhủ
những người tin luôn nhớ rằng: chúng ta chứa nơi “bình
sành thân phận” của mình kho tàng quý giá của con người
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vốn là “cây sậy có suy tưởng”
(Pascal), và là những suy tưởng để sống có giá trị và
phẩm hạnh…
Giáo huấn Lời Chúa
• “Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình
như chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng
tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ
không phải từ chúng tôi.” (2 Cr 4, 7)
Danh ngôn
“ Đó là cái số!” – câu cửa miệng của những trái tim yếu đuối!
– “ Đó là cái số!” – lời xin lỗi u ám cho mọi sai lầm! Kẻ mạnh
và chân chính không chấp nhận số phận!
Edward Bulwer Lytton
Hãy khắc thành vận mệnh của mình bằng đôi tay của chính
mình.
Guru Nanak – nhà truyền giáo của một giáo phái…
Luật thu hoạch là gặt hái nhiều hơn gieo hạt... Gieo một hành
động, và bạn gặt một thói quen…Gieo một thói quen, và bạn
gặt tính cách…Gieo một tính cách, và bạn gặt vận mệnh…
James Allen
Thứ bảy ngày 15/6 – * 2 Cr 5, 14 – 21 * Mt 5, 33 – 37
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “ Thụ tạo mới trong Đức Kitô” (2 Cr 5 , 17)
• 2 Cr 5, 14 – 21: Chứng kiến sự kiện “ Thiên Chúa nơi Đức
Ki-tô” tạo điều kiện cho loài người được hòa giải với
chính mình trong cái chết và sự sống lại của Người, thánh
Phao-lô tuyên xưng việc mình hiểu biết về Thiên Chúa qua
Tình Yêu dâng hiến cho và vì nhân loại để tha thứ cho
nhân loại lỗi lầm…chứ không còn hoang tưởng “kiểu con
người” về “những sự thật của Thiên Chúa nữa”…
• Mt 5, 33 – 37: Qua giáo huấn về chuyện thề thốt, Chúa
Giê-su muốn chúng ta đi vào sự “ngộ” của thánh Phao-lô
– nghĩa là “ không còn biết Đức Ki-tô theo quan điểm loài
người” nữa, ngược lại cố gắng để trở thành “thụ tạo mới”
trong Đức Ki-tô, đấy là “ Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã
cho thế gian được hòa giải với mình”…và điều mà “ thụ
tạo mới” phải sống, đấy là “ có” thì nói “có” – “không”
thì nói “không”…
Giáo huấn Lời Chúa
• “Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thụ tạo mới.
Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.” (2 Cr 5, 17)
Danh ngôn
Những đổi mới lớn chỉ xuất hiện khi con người không sợ làm
điều khác biệt.
Georg Cantor (1845 – 1918) – nhà toán học người
Đức…
Sức mạnh và sự phát triển chỉ đến qua những nỗ lực và sự đấu
tranh không ngừng nghỉ.
Napoleon Hill
Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy
nhất bạn có thể chắc chắn, đấy là làm thay đổi chính
bản
thân mình.
Aldous Huxley (1894 – 1963) – nhà văn người Anh
sống tại Mỹ…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
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PENTACOST SUNDAY, CYCLE C
Sunday, June 9, 2019

First Reading: Acts of the Apostles 2:1-11
The Holy Spirit descends upon the Apostles gathered in Jerusalem.
Responsorial Psalm: Psalm 104:1,24,29-31,34
God's Spirit renews the earth.
Second Reading: 1 Corinthians 12:3b-7,12-13 or Romans 8:8-17
We are all one in Christ Jesus.
Gospel Reading: John 20:19-23
Jesus appears to his disciples and gives them the gift of the Holy Spirit.
Background on the Gospel Reading
The season of Easter concludes with today's celebration, the feast of Pentecost. On Pentecost we celebrate the descent
of the Holy Spirit upon the Apostles gathered in the upper room in Jerusalem; this event marks the beginning of the
Church. The story of Pentecost is found in the Acts of the Apostles, today's first reading. The account in today's
Gospel, taken from the Gospel of John, also recounts how Jesus gave the gift of the Holy Spirit to his disciples. There
is no need to try to reconcile these two accounts to each other. It is enough to know that, after his death, Jesus fulfilled
his promise to send to his disciples a helper, an advocate, who would enable them to be his witnesses throughout the
world.
We previously heard today's Gospel on the second Sunday of Easter. At that time, we also heard the passage that
follows, which describes Jesus' appearance to Thomas. In that context, we were led to reflect on belief and unbelief.
In the context of the feast of Pentecost, this reading reminds us about the integral connection between the gifts of
peace and forgiveness and the action of the Holy Spirit. Jesus greets his disciples with the gift of peace. Jesus then
commissions his disciples to continue the work that he has begun, “As the Father has sent me, so I send you.” As he
breathes the Holy Spirit upon them, Jesus sends his disciples to continue his work of reconciliation through the
forgiveness of sins.

This Gospel reminds us that the Church is called to be a reconciling presence in the world. This reconciling presence
of Christ is celebrated in the Church's sacramental life. In the Sacrament of Baptism, we are washed clean from sin
and become a new creation in Christ. In the Sacrament of Penance, the Church celebrates the mercy of God in
forgiving sins. This reconciling presence is also to be a way of life for Christians. In situations of conflict, we are to be
agents of peace and harmony among people.
www.loyolapress.com

ARCHDIOCESAN YOUTH CONFERENCE
JULY 26-28, 2019
"SURRENDER TO GOD"

"MAY IT BE DONE TO ME, ACCORDING TO YOUR WORD" LUKE 1:38
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.
Incoming high school freshman through graduating high school students are encourage to attend.
Register: https://archgh.cvent.com/AYC2019
Parish Code: 7230CTIW2019
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

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

CẦN BOOKKEEPER
Xin liên lạc:
Danny 713.922.3628

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
JOHN TUAN DINH
832.654.6727
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