CHÚA NHẬT
XXXI
THƯỜNG NIÊN
NĂM C
Thirty-First Sunday
in Ordinary Time

Ngày 30 tháng 10
năm 2022
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
CHRIST, THE INCARNATE WORD

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
www.giaoxungoiloi.org
Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
Thư Ký:
Maria Lê Thị Hiền
Giờ Văn Phòng:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 am – 5:00 pm
đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
Thứ Hai đến Thứ Bảy:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:00 pm
Chúa Nhật:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:30 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:00 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm
Nguyễn Luận Louis
832.274.8163
Chúa Nhật
7:00 am
Trần David
713.614.5546
9:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
11:00 am
Bạch Thái Hùng
832.350.2642
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:00 pm
Ban Giáo Lý
7:00 pm
Giải Tội:

Nguyễn Hân
832.668.4169
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* 30 phút trước các Thánh Lễ
hay theo hẹn

TRỞ VỀ
Truyện kể: Công tước D’Ossome, phó
vương xứ Napoli, nước Ý. Một hôm, ông
đi thị sát chiến thuyền Galère được chèo
chống bởi một đội tù nhân đông đảo. Khi
gặp các tù nhân, ai cũng kêu ca bào chữa
rằng họ là những người vô tội. Chỉ có
một tù nhân ngồi ở phía góc cúi đầu,
chẳng nói chẳng rằng. Công tước bước
đến và dịu dàng hỏi han. Anh nói: Thưa
ngài, tôi chẳng có gì để bào chữa. Tôi
chịu xứng với tội tôi đã phạm. Công tước
quay ra nói với mọi người: Anh này là
phạm nhân, hắn không xứng đáng ngồi
nơi đây chung đụng với những người vô
tội. Ta ra lệnh trục xuất ngay hắn ra khỏi
chỗ này. Và thế là, chỉ nhờ vào lòng chân
thành biết nhận lỗi. Người tù nhân đã
được giải phóng khỏi kiếp nô lệ.
Thiên Chúa là Đấng thánh thiện tốt lành
vô cùng. Vì yêu thương, Chúa tạo dựng
muôn loài và muôn vật để cùng chung
hưởng hạnh phúc. Nhìn ngắm vũ trụ
muôn loài thật quá vĩ đại nhưng tình
thương của Chúa còn bao la vĩ đại tuyệt
vời hơn. Tác giả sách Khôn Ngoan viết:
Trước nhan thánh, toàn thể vũ trụ ví tựa
hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai
rơi trên mặt đất (Kn 11, 22). Thụ tao do
Chúa dựng nên đều tùy thuộc vào sự an
bài của Chúa. Sự hiện hữu của những
mầm sống từ loài thực vật nhỏ li ti cho
đến những loài vật khổng lồ đều sống
dưới sự chở che quan phòng của Thiên
Chúa. Mọi loài thọ tạo đều chia sẻ một
nguồn sống từ Đấng Tạo Hóa: Lạy Chúa
tể là Đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan
dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của
Chúa (Kn 11, 26). Mỗi loài thụ tạo đều
góp phần làm vinh danh Thiên Chúa từ
đời này tới đời kia.
Luật Chúa như kim chỉ nam giúp cho
chúng ta tìm ra con đường chính thật.
Giống như luật lệ giao thông, trên mọi
con đường lớn nhỏ đều có các bảng dẫn

lối chỉ đường, vậy mà nhiều người cũng
vẫn bị lạc hoặc phạm lỗi. Những ai có
bằng lái xe đều phải học biết luật lệ, khi
phạm luật thì bị phạt. Chúng ta không thể
kêu ca trách móc ai cả. Đời sống đạo
cũng thế, có luật Chúa và luật Giáo Hội,
chúng ta cố gắng soi mình để sống tốt và
sống cho phù hợp với luật dạy. Chúng ta
được nhắc nhở canh thức và thức tỉnh
lương tâm sống đạo. Sách Khôn Ngoan
dậy rằng: Vì thế, những ai sa ngã, Chúa
sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc
cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ
điều ác mà tin vào Chúa (Kn 12, 2).
Đừng coi thường những huấn lệnh, giới
răn và lời khuyên dạy. Có đôi khi chúng
ta đang dìm mình trong vũng lầy mà
không nhận ra. Sống trong u mê lầm lạc
lại tưởng là đang sống trong hoan lạc.
Phúc âm kể câu truyện Chúa Giêsu đi
ngang qua làng, thấy ông Giakêu trèo lên
cây sung để nhìn xem Chúa. Chúa ngước
nhìn lên, ông cúi xuống và hai ánh mắt
chạm nhau. Trái tim Chúa xót thương và
lòng người thổn thức. Chúa đề nghị ghé
thăm nhà ông. Giakêu vui mừng đón tiếp
Chúa và ông tự xưng thú tội lỗi mình
trước mọi người. Ông Dakêu đứng đó
thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đay
phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người
nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai
cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19, 8).
Ánh mắt nhân từ của Chúa đã cải hóa
được một tâm hồn tội lỗi. Với lòng chân
thành hối lỗi đền bù, Chúa đã cứu ông ra
khỏi vũng lầy của gian tham tội lỗi.
Chúa Giêsu rong ruổi đi tìm những con
chiên bị lạc. Có nhiều con chiên xa lạc
chưa biết đường trở về. Chúa đã tìm và đi
cứu: Vì Con Người đến để tìm và cứu
những gì đã mất (Lc 19, 10). Chúa Giêsu
mời gọi chúng ta hãy xin Chúa Cha ban
thêm các thợ gặt tâm hồn. Cánh đồng lúa
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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

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
832.247.5969

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

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959
Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phạm Thái

LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Thứ Tư, ngày 2 tháng 11: Thánh Lễ 7:00 sáng và 7:00 tối.
THÁNH LỄ TẠI NGHĨA TRANG FOREST PARK WESTHEIMER
Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 lúc 9:00 sáng (gần Mộ Đức Ông Philliphê Lê Xuân
Thượng).
SỔ GHI TÊN CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI
Trong tháng 11, Sổ Ghi Tên Các Linh Hồn đã qua đời sẽ được đặt ở cuối nhà
thờ. Giáo Xứ sẽ cầu nguyện cho các linh hồn trong suốt tháng 11.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Đoàn Kimberly

Vũ Hữu Thự

LỄ CÁC THÁNH - LỄ BUỘC
Thứ Hai, ngày 31 tháng 10: Thánh Lễ Vọng vào lúc 7:00 tối.
Thứ Ba, ngày 1 tháng 11: Thánh Lễ 7:00 sáng, 12:10 trưa, 5:00 chiều, và 7:00
tối.

281.250.4512

THÁNH LỄ TẠ ƠN
Thứ Năm, ngày 24 tháng 11, 9:00 sáng, sau Thánh Lễ có tiệc trà. Không có
Thánh Lễ 7:00 sáng và 7:00 tối.
QUỸ PHỤC VỤ (DSF) 2022
Năm nay, Giáo Xứ Ngôi Lời được ấn định quyên góp $93,000 Mỹ kim. Xin kêu
gọi mỗi gia đình vui lòng đóng góp cho Giáo Phận $150.00 Mỹ kim hay nhiều ít
tuỳ khả năng. Cám ơn sự cộng tác của quý Ông Bà Anh Chị Em.
BẢNG TÊN VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý Ông Bà và Anh Chị Em muốn khắc tên mình, tên Cha Mẹ hoặc người thân
còn sống hay đã qua đời, để được cầu nguyện trong các Thánh Lễ mỗi tuần, xin
điền vào tờ đơn để ở cuối Nhà Thờ và trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.
ĐÓNG GÓP QUA MẠNG HOẶC CELLPHONE
Giáo xứ có chương trình đóng góp hàng tuần hoặc những nhu cầu khác giúp xây
dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương
mục nhà Bank:
• MyEOffering: http://church.myeoffering.com (có chi phí)
• Zelle: ngoiloi8503@gmail.com (không có chi phí)
***Xin điền Số Phong Bì hoặc Địa Chỉ của gia đình vào chỗ ghi chú để Văn
Phòng Giáo Xứ có đủ chi tiết làm sổ sách.***
NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin
viết email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao email cho Văn Phòng Giáo Xứ.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $23,580 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Quỹ Truyền Bá Đức
Tin được $7,474 Mỹ kim.
Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa chúc
bình an trên tất cả mọi người.

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

2

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

chín bao la nhưng thiếu thợ gặt. Còn biết
bao nhiêu người đang bị mê lầm trong
tội lỗi mà không nhận biết tin mừng

cứu độ. Đôi khi chính chúng ta qúa
quen với lối sống ấm êm hưởng thụ và

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
Phạm Quốc Tuấn
Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thanh Hương
Thánh Lễ Anh Ngữ: 2 pm Chúa Nhật
Nguyễn Giao
Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Nguyễn Ngọc Bích
713.907.1678
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
281.495.8133
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661
Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
AC Nguyễn Luận và Thúy
832.274.8163
Ban Xã Hội
Vũ Duy Chinh

832.830.3784

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

713.240.2683

cách sống dung túng trụy lạc, chúng ta
không muốn từ bỏ con đường cũ và
không muốn bước ra khỏi vũng bùn nhơ
nhớp. Buông bỏ tội lỗi thì tiếc xót, vì tội
là một cái thú. Chúa thường gởi đến
những nhân chứng để đánh động tâm
hồn. Chúng ta rất may mắn được lắng
nghe lời Chúa chỉ dậy và được Giáo Hội
nhắc nhở luôn. Chúng ta cần cầu nguyện
xin ơn can đảm để có thái độ dứt khoát
với tội lỗi qúa khứ.
Khi đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta cầu xin
rằng xin chớ để chúng con sa chước cám
dỗ. Mỗi ngày sống, chúng ta phải đối
diện với rất nhiều cơn cám dỗ. Cám dỗ
về danh, lợi và thú. Có nghĩa là khi còn
sống, thân xác luôn đòi hỏi những nhu
cầu rất tự nhiên. Chúng ta luôn có cơ hội
để chọn lựa thái độ sống tốt. Cái danh
cái lợi, ai mà không thích. Tiền bạc và
lạc thú, mấy ai từ chối. Những thói đời
tham sân si kéo ghì con người chúng ta
lại. Người ta thường nói tới cái ‘thú’ ở
đời. Lạc thú dẫn chúng ta vào những si
mê quay cuồng trong thú vui nhục dục,
tham lam danh lợi, tiền bạc, gian lận bài
bạc và buông thả cuộc sống.
Tội lỗi cứ bám sát cuộc đời của chúng
ta. Nếu chúng ta không dứt khoát khước
từ và dũ bỏ, nó sẽ không buông tha
chúng ta. Chúng ta cần tự xét, nhận lỗi
và sửa lỗi mình mỗi ngày. Cũng giống
như ngày hôm qua chúng ta đã ăn no,
ngày hôm nay đói, lại muốn ăn. Hôm
qua, chúng ta tắm rửa sạch sẽ mát mẻ,
hôm nay lại thấy dơ, nên phải tắm. Sáng
thức dậy ra khỏi nhà và đi làm việc.
Chiều lại trở về xum họp gia đình. Ai ra
đi cũng mong trở về. Kẻ đi lạc, mong
tìm được lối ra. Người rơi vào đường
lầm, nên tìm đường trở lại. Khi sa ngã
phạm tội, cần phải sám hối ăn năn. Tội
hôm qua khác tội hôm nay. Cần xưng

thú và lãnh ơn tha tội và xin hứa quyết
lòng chừa. Mỗi lần phạm tội đều là tội
mới trong hoàn cảnh mới. Chúng ta cần
tiếp tục sám hối và trở về. Sống mỗi
ngày cho trọn vẹn. Mỗi người được mời
gọi đổi thay để sống tốt, thánh thiện và
hoàn hảo hơn mỗi ngày.
Chúng ta có trí khôn để nhận biết giá trị
của không gian và thời gian. Thời gian
thuộc về Chúa. Mỗi ngày là một ngày
mới hoàn toàn. Những điều chúng ta
xem như cũ, cứ lập đi lập lại, nhưng
không phải thế. Lời khuyên cũ được
nhắc lại trong hoàn cảnh mới và với tâm
tình mới. Mười năm trước chúng ta đã
nghe câu truyện đó, hôm nay chúng ta
được nghe lại cùng câu truyện nhưng đã
có nhiều đổi thay. Khi xưa, chúng ta còn
trẻ, còn hăng say và còn nhiều vấp ngã.
Hôm nay, chúng ta trưởng hơn một chút,
chững chạc hơn một tí và có thể nhẫn nại
hơn. Điều quan trọng là chúng ta có tốt
lành thánh thiện hơn không, hay vẫn
dậm chân tại chỗ và đôi khi còn bị thụt
lùi. Cho nên lời khuyên răn mời gọi đổi
đời, trở về và sửa sai vẫn là cần thiết.
Trong thơ gởi cho giáo đoàn Thessalônica, thánh Phaolô vừa mời gọi và vừa
cảnh báo rằng: Nếu có ai bảo rằng chúng
tôi đã được thần khí mạc khải, hoặc đã
nói, đã viết thư qủa quyết rằng ngày của
Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để
cho tinh thần dao động, cũng đừng
hoảng sợ (2Thes 2, 2). Hãy sống thanh
thản trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng,
chúng ta không phải bồn chồn lo lắng
truyện gì sẽ xảy đến. Đừng để lòng bận
vướng những oán thù đã qua. Cố gắng
sống trọn vẹn giây phút hiện tại trong ân
tình với Chúa và với anh chị em.
Lạy Chúa, thân con mỏi mệt, tâm con
yếu đuối, lòng con tội lỗi và hồn con lạc
xa Chúa. Con xin thành tâm hối lỗi, xin
Chúa thứ tha và đưa dắt con về nẻo
chính đường ngay.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 01/11/2022 (MT 5, 1-12A)
Phụng vụ lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ của Thiên
Chúa hôm nay, từ lời kinh, tiếng hát, đến các bài đọc,
thánh ca vang lên thánh thót, lôi cuốn tâm hồn chúng ta
vượt qua không gian và thời gian, bay lên cõi trời cao để
chiêm ngưỡng Các Thánh.

đó là thế nào? Số một trăm bốn mươi bốn ngàn là con số
biểu tượng cao đầy đủ, chỉ những người được cứu rỗi.
Theo hệ thống đếm của người Do thái, một người có thể
đếm cao tới mười hai ngàn. Mười hai ngàn nhân với
mười hai, thành một trăm bốn mươi bốn ngàn, một con số
cao trọn vẹn tuyệt đối, chứ không phải chỉ theo nghĩa đen
là một trăm bốn mươi bốn ngàn mà thôi.

Thiên Chúa Sáng Tạo là Thánh
Thiên Chúa nhân hậu từ bì, Ngài là Tình Yêu và là
Thánh. Ngài đã tạo dựng vũ trụ muôn loài muôn vật
trong tình yêu, đặc biệt Ngài đã dựng nên con người
giống hình ảnh mình (x. St 1, 26-27), và truyền khí sống
khi hà hơi của chính mình cho con người để con người
được sống. Con người được sáng tạo giống hình ảnh
Chúa, sống sự sống và thở hơi thở của Thiên Chúa là
Thánh, nên tự bản chất, con người giống Chúa. Nên
Thánh là trở về với bản chất của mình, giống Chúa là
Chân Thiện Mỹ. Sự thánh thiện hệ tại việc sống như con
cái Thiên Chúa, trong việc "trở nên giống Thiên Chúa",
như đã được tạo thành. Thánh Gioan viết : “Chúng ta sẽ
giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như
vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hóa
mình cũng như Người là Đấng Thánh” (1 Ga 3,3).

Thánh Gioan đã nhìn thấy: “Đoàn người đông đảo không
thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi
dân tộc và mọi thứ tiếng” (Kh 7, 9). Như thế, chúng ta có
thể làm thánh được.

Đường nên Thánh
Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo không ngừng mời gọi chúng
ta nên Thánh :"Các ngươi hãy là thánh vì Ta là Thánh
" (Lv 11,44 ). Thánh Phêrô lặp lại ý muốn của Chúa với
chúng ta :" Bởi chưng đã viết rằng: Các ngươi hãy là
thánh vì Ta là Thánh " (1Pr 1, 16).
Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng ta con đường nên
Thánh bằng Tám Mối Phúc : Phúc cho những ai nghèo
khó trong tinh thần, phúc cho những ai đau khổ, phúc cho
những ai hiền lành, phúc cho những ai đói khát sự công
chính, phúc cho những kẻ có lòng nhân từ, phúc cho
những ai có lòng trong sạch, phúc cho những ai xây dựng
hoà bình, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính
(x. Mt 5, 3-10). Một mối phúc đặc biệt linh hứng sự chọn
lựa đoạn này: "Phúc thay ai khát khao nên người công
chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng"
(Mt 5,10).

Kitô hữu là Thánh
Các Thánh hôm nay chúng ta mừng kính không phải các
các tiên nữ, hay thiên tử từ Trời mà đến. Không, họ là
những con người hoàn từ như chúng ta là người. Kể từ
Đức Mẹ, Thánh Giuse, Các Thánh Tổ Tông, Các Thánh
Tiên Tri, Các Thánh Tông Đồ, Các Thánh Từ Đạo, Các
Thánh Mục Tử, Các Thánh Hiển Tu, Ẩn Tu, Các Thánh
Đồng Trinh Thủ Tiết, Các Thánh Nam Nữ, Các Thánh
Anh Hài.v.v…

Hôm nay Các Thánh Nam Nữ thúc giục chúng ta: hãy cố
làm thánh! Đức Phanxicô khuyên chúng ta: Đừng sợ nên
thánh. Để nên thánh không cần phải là một giám mục,
linh mục hay tu sĩ. Chúng ta thường bị cám dỗ để nghĩ
rằng sự thánh thiện chỉ dành cho một số người. Không
phải thế. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh
bằng cách sống đời mình với tình yêu và bằng cách làm
chứng trong mọi việc mình làm, ở bất cứ nơi nào mình
sống. Bạn được mời gọi sống đời thánh hiến ư? Hãy nên
thánh bằng cách sống sự dấn thấn ấy cách thật vui tươi.
Bạn đã kết hôn ư? Hãy nên thánh bằng cách yêu thương
và chăm sóc cho chồng hay vợ mình, như Đức Kitô chăm
sóc cho Hội thánh. Bạn phải làm việc để kiếm sống ư?
Hãy nên thánh bằng cách làm việc thật tận tụy và chu đáo
để phục vụ anh chị em mình. Bạn là cha mẹ hoặc ông bà
ư? Hãy nên thánh bằng cách kiên nhẫn dạy dỗ con cháu
biết theo Chúa Giêsu. Bạn đang ở một địa vị có quyền
lực ư? Hãy nên thánh bằng cách quên lợi riêng để phục
vụ ích chung. (x. Bài Giáo Lý, Triều Yết Chung ngày 19
tháng 11, 2014).

Thật vậy, lúc khởi đầu Kitô giáo, các thành phần của
Giáo Hội được gọi là "những người thánh". Thánh
Phaolô ngỏ lời với những kẻ được thánh hoá trong Chúa
Giêsu Kitô là "chư thánh đã được (Thiên Chúa) hiệu
triệu"(x.1 Cr 1, 2). Quả thực, Bí tích Rửa tội kết hiệp họ
với Chúa Giêsu và mầu nhiệm Vượt Qua của Người,
người kitô đã là "thánh" rồi.
Ðôi khi người ta nghĩ rằng sự thánh thiện là một điều ưu
tiên dành cho vài người được tuyển chọn. Nhưng thật ra,
việc trở nên thánh là trách nhiệm của từng kitô hữu! Vì từ
muôn thuở, Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng ta và đã
tuyển chọn chúng ta trong Chúa Kitô, "để trở nên thánh
thiện và không tì ố trước nhan Ngài trong tình bác
ái" (Eph 1, 3-4). Như thế, ai trong chúng ta, dù yếu đuối
hay tội lỗi, đều có thể nên trọn lành như lời Chúa Giêsu
mời gọi: "Các ngươi hãy nên trọn lành, như Cha các
ngươi trên trời là Ðấng trọn lành" (Mt 5, 48).
Thánh Gioan nhìn thấy : “Số người được đóng ấn là một
trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi tộc
Israel” (Kh 7, 4). Tuy nhiên, nếu con số chỉ có thế thôi thì
quả là một điều đáng lo sợ, bởi vì người tín hữu như ta
đâu có hy vọng được vào số những người đó? Vậy con số
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Các Thánh Nam Nữ của Chúa, cầu cho chúng con.
Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
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LUYỆN NGỤC
CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI

Thực vậy, trong khi sự công bằng đòi phải đền bù và
thanh luyện, thì lòng thương xót lại đưa ra những phương
tiện, những cách thức giúp đỡ để được rút ngắn thời gian
đau khổ. Từ đó, chúng ta thấy được hai khía cạnh của
luyện ngục, đó là đau khổ và an ủi. Bởi vì hình phạt ở
luyện ngục cũng giống như hình phạt ở hỏa ngục, nhưng
chỉ khác một điều, đó là ở luyện ngục thì chỉ tạm thời,
còn ở hỏa ngục thì vĩnh viễn. Và hình phạt đau khổ nhất
chính là phải xa lìa Thiên Chúa vào giữa lúc chúng ta
nhận biết Ngài là ai và đang cố gắng tiến đến với Ngài.
Tuy nhiên, không phải chỉ có thế.

Vấn đề chúng ta tìm hiểu hôm nay, đó là có những sự gì
xảy ra cho các linh hồn nơi luyện ngục? Hai chữ luyện
ngục mà thôi cũng đã đủ cho chúng ta thấy đó là nơi đau
khổ, đền bù và thanh luyện. Vào ngày phán xét, chúng ta
sẽ thấy mình còn xa cách với lý tưởng mà Chúa đã ấn
định. Mặc dù linh hồn ra đi trong tình trạng ơn thánh,
nhưng còn biết bao nhiêu những sau lỗi, biết bao nhiêu
những tỳ vết khiến chúng ta phải kêu lên:
Lạy Chúa, con không thể nào trở về cùng Chúa khi chưa
xóa bỏ hết những hoen ố của biết bao nhiêu lần vấp
phạm.

Mặc dù là một nơi đau khổ và thanh luyện, nhưng luyện
ngục không phải là hỏa ngục, trái lại luyện ngục chính là
lối dẫn vào thiên đàng.

Có lẽ ngay trong lúc này, chúng ta cũng cảm thấy:
Chưa bao giờ tôi đã lên tới đỉnh trọn lành, chưa bao giờ
tôi được thỏa mãn với chính bản thân mình?

Những linh hồn nơi luyện ngục chắc chắn không phải rơi
vào tay ma quỉ, nhưng sẽ được nghỉ yên trong Chúa. Ơn
cứu rỗi của họ đã được bảo đảm và họ sẽ không bị kết án.

Làm sao chúng ta có thể hoàn toàn vâng phục thánh ý
Chúa trong cuộc sống hiện tại như Đức Kitô ngày xưa?
Thì đây, luyện ngục sẽ là nơi để chúng ta kết thúc những
công trình còn dang dở. Lửa thanh luyện càng bừng cháy
để thiêu đốt những bụi bậm, những rác rưởi, những cặn
bã, thì hình ảnh Chúa càng rực sáng trong tâm hồn chúng
ta. Và khi hình ảnh ấy đã trở nên chói lòa, rực rỡ và huy
hoàng, thì luyện ngục sẽ chấm dứt và chúng ta sẽ được
bước vào niềm hạnh phúc thiên đàng.

Đó là khía cảnh đầy vui mừng và an ủi của luyện ngục.
Vậy luyện ngục là gì?
Tôi xin thưa:
Luyện ngục là hỏa ngục, nhưng ở đó có niềm vui.
Hay nói một các khác:
Luyện ngục là thiên đàng, nhưng ở đó có đau khổ.

Nếu quan niệm như thế, chúng ta sẽ cảm thấy nông cạn
và hời hột khi cho rằng:

Họ đau khổ vì hiện tại còn đang phải tạm thời xa cách
Chúa. Nhưng đồng thời họ vui mừng vì một ngày kia sẽ
được nhìn ngắm tôn nhan Chúa, mặt đối mặt.
Niềm tin vào luyện ngục sẽ đem lại một sự an ủi và khích
lệ, khiến chúng ta không bao giờ phải tuyệt vọng. Thế
nhưng tín điều này còn là một lời cảnh cáo gửi đến mổi
người chúng ta đang sống trong cuộc sống này:

Hình phạt luyện ngục thì không xứng đáng với lòng nhân
từ và thương xót của Chúa. Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta
một cách nhưng không, mà chẳng cần phải đều bù thanh
luyện chi cả.
Nếu suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ thấy không thể nào
chấp nhận được quan niệm ấy, bởi vì nó đi ngược lại với
sự thánh thiện và công thẳng tuyệt đối của Chúa.

Đừng bình thản trong tội lỗi.
Đồng thời cũng là một thôi thúc:

Thánh vịnh 118 đã bảo:
Thiên Chúa thật công bằng và phán quyết của Ngài thật
ngay thẳng.

Đừng thất vọng trước những sai lỗi vấp phạm của mình.
Sau cùng, hãy thêm lời cầu nguyện cho các linh hồn nơi
luyện ngục, bởi vì như sách Macabêô đã xác quyết:

Chính Chúa Giêsu cũng đả xác quyết:
Ngươi sẽ không ra khỏi đó cho đến khi trả xong đồng xu
cuối cùng.

Cầu nguyện cho những người đã chết để họ được giải
thoát khỏi mọi tội lỗi là một việc làm thánh thiện và có
giá trị cứu rỗi.

Lòng thương xót và sự công bằng của Thiên Chúa thoạt
xem ra như tương phản lẫn nhau, nhưng lại vô cùng hòa
hợp với nhau qua tín điều về luyện ngục.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading: Wisdom 11:22—12:2
God is merciful because all things were created by God.

Even before Jesus comes to his home, Zacchaeus shows
himself to be someone in search of salvation. Zacchaeus,
described as short in stature, climbs a tree in order to see Jesus.
We know from Luke's description that Zacchaeus was no
ordinary tax collector; he was, in fact, the chief tax collector
and a person of some wealth. In his search for salvation, he
humbled himself by making a spectacle of himself by climbing
a tree.

Responsorial Psalm: Psalm 145:1-2,8-9,10-11,13,14
Sing praise to God, who is faithful.
Second Reading: 2 Thessalonians 1:11—2:2
Paul tells the Thessalonians to remain faithful to Christ until
Christ comes again.

Jesus recognizes the faith of this tax collector exhibited in his
search for salvation and calls him down from the tree. In the
hospitality he extends to Jesus and in his conversion of heart,
Zacchaeus is raised up by Jesus as a model of salvation.

Gospel Reading: Luke 19:1-10
Jesus stays at the house of Zacchaeus, the tax collector.
Background on the Gospel Reading
In Jesus' day, tax collectors were not popular people. They
were collaborators with the Romans and were despised by
many Jewish people. The tax system allowed them to charge
more than what was required so that they could make a profit
for themselves. Thus, they were considered sinners by their
countrymen. Observers in the crowd that day grumble because
Jesus dines with a sinner. Throughout Scripture, Jesus' choice
of dinner companions set him apart from other observant Jews
of his time. In first century Jewish culture, to dine together
was to show a bond of fellowship and peace among those at
the table. Observant Jews did not generally dine with
foreigners and sinners. Yet, Jesus chooses to honor the tax
collector, Zacchaeus, by staying at his house.

Family Connection
In today's Gospel, we see Jesus as a guest in the house of
Zacchaeus. Talk about the various ways in which your family
prepares when guests are expected in your home. Then read
today's Gospel, Luke 19:1-10. Observe that Zacchaeus had not
prepared to be Jesus' host that day. And yet, he welcomed
Jesus better than anyone else because of his change of heart.
Discuss how your family might receive Jesus in your home
and how you receive Jesus in the guests that you make
welcome in your home. Pray together that your family will
welcome guests into your home as you would welcome Jesus.
https://www.loyolapress.com/

ALL SAINTS DAY
First Reading: Revelation 7:2-4,9-14
John describes his vision: those who have endured the trials
worship the Lamb.

The Beatitudes can be understood as a framework for
Christian living. Because of this, it is natural that we proclaim
this Gospel on the Feast of All Saints. Saints are people who
lived the spirit of the Beatitudes as Jesus lived. On this day, we
too are challenged to model our lives on the spirit and
promises of the Beatitudes.

Responsorial Psalm: Psalm 24:1-2,3-4,5-6
Those who seek the face of the Lord shall be rewarded.
Second Reading: 1 John 3:1-3
We are God's children now.

https://www.loyolapress.com/

Gospel Reading: Matthew 5:1-12
Jesus teaches what it means to be happy.
Background on the Gospel Reading
Every year the Church recalls the example, witness, and prayer
of the holy women and men who have been identified by the
Church as Saints. These saints are more than just role models;
they are family members with whom we continue to share
relation, in a bond of prayer, called the Communion of Saints.
Every year when we celebrate this day, the Gospel we
proclaim recalls for us Jesus' teaching about happiness, the
Beatitudes. We quickly note in this reading that none of those
Jesus names as “blessed” or “happy” are expected . . . the poor
in spirit, the meek, the persecuted. Jesus' blueprint for
happiness reflects little of what the world might call happiness.
What does Jesus mean when he uses the word “blessed?” This
word is sometimes translated as “happy” or “fortunate” or
“favored.” In other words, Jesus is saying that divine favor is
upon those who are poor, who mourn, who are persecuted.
This might have been welcome and surprising news to the
crowds who heard Jesus that day.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

MY PLUMBING SERVICE

CẦN THỢ MAY

CERTIFIED BACKFLOW TESTER

Tiệm may gần Hobby airport và
ở Bellaire cần thợ may tại shop
và nhà. Cần thợ cắt tại shop.

A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

Liên lạc: Uyên (713) 679-0683
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Chợ THANH BÌNH
11810 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072
(281) 495-9709

281.988.6155

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

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

