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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: 6:30 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
Lê Văn Minh
832.858.1597
Chúa Nhật
7:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am
Trần Đình Lộc
832.794.5498
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

Đầu tháng hai năm 1990, báo chí đã
làm cho nổi tiếng một con đường ở
ngoại ô thành phố Saigon.
Con đường ấy, một đầu là biểu ngữ
giăng ngang khai trương phòng vật lý
trị liệu, một kiểu mãi dâm trá hình.
Còn đầu kia là sừng sững một khách
sạn mini sang trọng, làm nhà riêng
của ông giám đốc Xacogiva, người đã
từng biển thủ công quỹ. Con đường ấy
chợt nổi tiếng vì những vụ tai tiếng.
Thế nhưng, đã 20 thế kỷ trôi qua,
trong Giáo Hội chúng ta biết có một
con đường luôn nổi tiếng. Con đường
ấy mở ra bằng một tình thương và kết
thúc bằng một hạnh phúc. Con đường
ấy trải dài bằng tin yêu để vươn lên
tới sự sống bất diệt. Con đường ấy
thắp sáng niềm hy vọng và dẫn tới
quê hương Nước Trời. Con đường dẫn
tới vĩnh cửu. Đó là con đường mang
tên Giêsu.
Thực vậy, qua đoạn Tin Mừng sáng
hôm nay, Ngài đã trả lời cho Tôma:
Thầy là đường là sự thật và là sự
sống. Qua đó, chúng ta thấy: chỉ có
một con đường duy nhất được mở ra
cho ơn cứu độ. Và con đường ấy
chính là Ngài.
Trước hết, Ngài là đường chân lý,
một chân lý sống động, làm tiêu
chuẩn hướng dẫn cho mọi cuộc đời.
Đường chân lý ấy, không phải là một
mớ những tín điều, những sự phải tin,
nhưng là toàn thể cuộc sống của Ngài,
từ tư tưởng cho đến lời nói và việc
làm. Tất cả đều hướng tới chân trời
cứu độ. Nhưng không phải ai cũng
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nhận ra con đường này, bởi vì trong
phiên toà xet xử, Philatô cũng đã hỏi:
Sự thật là gì? và Chúa Giêsu đã không
trả lời bởi vì sự thật chính là Ngài
đang đứng đó.
Tiếp đến, Ngài là đường sự sống bởi
vì Ngài là nguồn phát sinh mọi sự
sống tự nhiên cũng như siêu nhiên. Sự
sống phần xác trong công trình tạo
dựng, cũng như sự sống phần hồn
trong công trình cứu chuộc. Ngài đã
chết để mọi người được sống và Ngài
đã sống lại để mãi mãi mở ra một con
đường dẫn vào cõi sống vĩnh cửu. Sự
sống vật chất một ngày nào đó sẽ tan
biến, nhưng sự sống mà Ngài trao ban
sẽ là một sự sống trường tồn bất diệt.
Chính vì thế mà chúng ta thường kết
thúc lời cầu nguyện bằng câu: Người
hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha,
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến
muôn thuở muôn đời.
Sau cùng, Ngài là con đường dẫn tới
nhà Cha, dẫn tới quê hương Nước
Trời, bởi vì Chúa Cha và Ngài không
thể tách lìa nhau. Chúa Cha ẩn mình
trong Chúa Con và Chúa Con ẩn mình
trong Chúa Cha. Vẫn là một tự ngàn
xưa và mãi mãi là một đến muôn thuở
muôn đời. Vì thế con đường mang tên
Giêsu, tất nhiên sẽ dẫn tới địa chỉ Nhà
Cha và ngược lại, muốn đến nhà Cha
thì phải đi trên con đường Giêsu. Có
nghĩa là muốn được bước vào quê
hương Nước Trời, chúng ta phải thực
thi những điều Đức Kitô truyền dạy.
https://gpcantho.com/
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NGÀY HIỀN MẪU
Giáo Xứ kính chúc các Bà Mẹ
một ngày vui tươi tràn đầy
hồng ân của
Thiên Chúa và Mẹ Maria.

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
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

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH

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

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:
• Nếu đang yếu hoặc có bệnh.
TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
• Nếu hệ thống miễn nhiễm yếu hay dễ bị bệnh.
Liên Minh Thánh Tâm
• 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
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

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 cho Văn Phòng Giáo Xứ.

ĐÓNG GÓP QUA MẠNG (Donations)
Giáo xứ có chương trình đóng góp qua Mạng hàng tuần hoặc đóng góp những nhu cầu
Dòng Ba Đa Minh
khác giúp xây dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959
chương mục nhà Bank. Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ hoặc bấm vào đây để đóng góp:
Thiếu Nhi Thánh Thể
Donations/Đóng Góp Qua Mạng.
Lê Quyên

281.943.4255

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
Thánh Linh
vào giỏ quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
● Nhà Hàng Hải Cảng - 10% ● Đức Thành, Khô Bò - 10%
Thăng Tiến Hôn Nhân
● SureMeal - 10%
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353

Cursillo
Phan Minh Phượng

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $11,262 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và
713.301.6092
xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Trí

713.478.7497

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

2

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
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
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.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

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.

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

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.

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
Nguyễn Thành Long

nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”

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

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
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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/
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SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH. A
THỨ HAI
Gioan 14: 21-26
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời
Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Chúa Giêsu dẫn chúng
ta đến với Cha của Ngài. Tất cả vinh quang của Chúa Giêsu
đều quy về Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha
và Ngài đã thi hành thánh ý Chúa Cha.
Chúa Giêsu yêu mến các môn đệ và yêu thương chúng ta.
Chúa đã dạy chúng cầu nguyện cùng Chúa Cha: Lạy Cha
chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả
sáng. Chúa Giêsu muốn chúng ta ca ngợi, tôn vinh và chúc
tụng Chúa Cha trên trời. Thiên Chúa Cha, Đấng sáng tạo vạn
vật muôn loài. Ngài yêu thương chia xẻ sự sống cho mọi loài
thụ tạo, nhất là con người. Đây là một hồng ân cao cả. Chúa
Giêsu còn mời gọi chúng ta đến gần Chúa và sống trong tình
yêu của Chúa.
Yêu mến Chúa Giêsu, Chúa Cha cũng sẽ yêu mến chúng ta.
Mọi sự sẽ qua đi nhưng đức yêu thương sẽ tồn tại muôn đời.
Vì Thiên Chúa chính là tình yêu. Giữ các giới răn của Chúa và
yêu mến Thiên Chúa là chìa khóa mở tất cả các cửa ngõ đi vào
nước trời. Thiên Chúa Cha đã yêu thương thế gian đến nỗi đã
ban con Một của Mình để hiến tế đền tội cho chúng ta.
Đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta hãy cố gắng sống
và thực hành lời Chúa truyền dạy.

THỨ TƯ

Gioan 15: 1-8
Chúa Giêsu lại nói với các môn đệ: Thầy là cây nho, các con
là nhành. Ai ở lại trong Thầy, Thầy ở lại trong người ấy,
người ấy sẽ sinh nhiều trái. Hình ảnh cây nho và nhành nho rất
cụ thể và dễ hiểu. Cả thân cây nho được nuôi dưỡng cùng một
nguồn nhựa sống. Nhành luôn luôn phải kết hợp với thân cây
để được sống và sinh hoa trái.
Khi lãnh nhận phép Rửa Tội, chúng ta được tháp nhập vào
mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúa Kitô chính là đầu nhiệm thể
mà chúng ta là chi thể. Chi thể không thể tự sống mà phải liên
kết với đầu nhiệm thể. Trong nhiệm thể của Chúa Kitô, chúng
ta sẽ được thừa hưởng sung mãn nguồn ơn sủng thiêng liêng.
Muốn nên trọn lành trong ơn nghĩa của Chúa, chúng ta cần gắn
bó và kết hợp với Chúa qua Giáo Hội. Nguồn ơn sủng Chúa
ban cho chúng ta qua các Bí Tích và các việc lành phúc đức.
Ơn Chúa là nguồn sống cho tâm hồn. Chúng ta không thể cậy
dựa vào sức riêng để nên hoàn thiện. Chúa nói: Nhành nho
không thể tự mình sinh trái được, nếu không dính liền với cây
nho.
Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương chia xẻ nguồn ân sủng cho
chúng con. Xin cho chúng con biết liên kết chặt chẽ với Chúa
Giêsu qua việc thông hiệp và phục vụ anh em đồng loại.

THỨ BA
Gioan 14: 27-31a

THỨ NĂM
Gioan 15: 9-11

Một trong những ước mơ của đời sống con người là được sự
bình an. Không chỉ sự bình an trong thế giới không có chiến
tranh mà là sự bình an đích thực trong tâm hồn. Chúa Giêsu
nói với các môn đệ: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban
bình an của Thầy cho các con.

Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Như Cha đã yêu mến
Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Chúa muốn chúng ta cũng
tiếp tục chia xẻ tình yêu của Chúa cho những người khác.
Chúa yêu chúng ta và chúng ta yêu mến tha nhân. Tình yêu cứ
thế lan trải từ người này qua người khác.

Cuộc sống không có bình an là một cuộc sống đau khổ và dầy
vò. Sự bất an làm cho con người lo âu, sầu muộn và chán nản.
Bình an trong tâm hồn là tình trạng thư thái và an vui nội tại.
Người có tấm lòng an bình sẽ vui với mọi hoàn cảnh. Vì họ
tìm được nơi nương tựa là chính Chúa. Chúa đến đem bình an
cho những tâm hồn buồn rầu xao xuyến. Chúng ta hãy chạy
đến với Chúa trong mọi lúc, Chúa sẽ là nơi chúng ta ẩn thân và
chỗ chúng ta nương tựa.

Tình yêu là cốt lõi của đời sống. Không ai sống mà không yêu.
Yêu cha yêu mẹ, yêu anh em và yêu mọi người. Tình yêu là
mầu nhiệm. Chúng ta không thể hiểu thấu được tình yêu.
Chúng ta chỉ diễn tả tình yêu qua cuộc sống. Chúng ta có thể
cảm nhận được tình yêu qua cách đối xử, qua lời nói, qua ánh
mắt,qua nụ cười và qua tất cả những biểu tỏ bên ngoài.

Sau khi sống lại từ cõi chết, mỗi lần hiện ra với các môn đệ,
Chúa Giêsu đều chúc bình an cho các ông. Chúa biết tâm hồn
các ông còn đang bối rối và sầu muộn vì biến cố đau thương
của Thầy mới xảy ra. Các môn đệ cùng tụ nhau cầu nguyện và
nâng đỡ nhau nhưng họ không bước ra khỏi sự sợ hãi vì tâm
hồn họ bất an.
Lạy Chúa, cuộc đời chúng con đang đối diện với biết bao khó
khăn, nghèo đói, tật bệnh và thiếu thốn. Xin Chúa ghé mắt
đoái nhìn và ban bình an cho chúng con. Chúng con cầu xin
Chúa.
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Tình yêu đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống. Nó làm
đời sống con người thêm tươi xinh. Chính qua tình yêu, Thiên
Chúa đã hiến mạng sống mình cho chúng ta. Chúa nói rằng:
Không có tình yêu nào cao qúi hơn mối tình của người dám thí
mình vì bạn hữu. Chúa đã thí mạng vì chúng con cho dù chúng
con chưa biết Chúa.
Tình Chúa bao la hải hà, chúng con làm sao đáp đền. Chúa yêu
thương chúng con không phải vì chúng con dễ thương hay tốt
lành. Chúa yêu chúng con vì Chúa muốn chúng con được chia
phần hạnh phúc với Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa đốt lửa tình
yêu trong gia đình chúng con, để chúng con cùng được sống
trong tình yêu và chết trong tình yêu.
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THỨ SÁU
Gioan 15: 12-17

THỨ BẢY
Gioan 15: 18-21

Đây là huấn lệnh của Chúa: Các con hãy yêu mến nhau như
Thầy đã yêu mến các con. Khi rơi vào tình yêu, người ta không
còn phân biệt ngôn ngữ, chủng tộc, màu da hay tôn giáo. Khi
yêu, người ta không còn tính toán hơn thiệt. Họ dám xả mình
vì người yêu. Tình yêu có nhiều mức độ khác nhau. Mỗi con
người được chia xẻ một tí chút tình yêu của Thiên Chúa. Thiên
Chúa mới là nguồn của tình yêu.

Tôi tớ không trọng hơn chủ. Chúa Giêsu nói: Nếu họ đã bắt bớ
Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Thế gian sẽ ghét các con.
Chúa Giêsu biết trước những khó khăn mà các tông đồ sẽ phải
đối diện. Chúa lập Nước Trời ở trần gian. Những ai gia nhập
được gọi là công dân nước trời. Công dân nước trời sống giữa
thế gian mà không thuộc về thế gian. Nên thế gian sẽ thù ghét
những ai không thuộc về chúng.

Tình yêu cao cả bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tình yêu được biểu
hiện nơi Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Giêsu chết treo trên Cây
Thánh Giá là dấu chỉ tình yêu cao vời nhất của Thiên Chúa Ba
Ngôi thể hiện đối với loài người. Đây là tình yêu tinh ròng
tuyệt hảo.

Thế gian đã đối xử tệ với Chúa Giêsu. Họ thù ghét Chúa vì
Chúa nói sự thật. Họ tẩy chay Chúa vì Chúa không thỏa hiệp
với họ. Họ tìm giết Chúa vì Chúa đối nghịch với họ. Họ cố
gắng diệt trừ mọi mầm mống đi ngược lại với đường lối của
họ. Sau khi đã chối bỏ và tiêu diệt Chúa Giêsu, thế gian muốn
xóa sạch dấu vết của Chúa Kitô nơi lòng người.

Ai biết yêu thật, người đó sẽ nhận ra Thiên Chúa. Con người
sống trong một xã hội thay đổi, tình yêu cũng bị lạm dụng và
bị đổi mầu. Tình yêu không còn là mầu hồng mà biến thành
mầu xanh, mầu vàng và có khi cả mầu tím nữa.

Ngay từ những giai đoạn sơ khai của Giáo Hội, các môn đồ đã
bị bách hại và đuổi giết. Những người mang danh Chúa Kitô
bị khai trừ và bị bách hại. Đọc lịch sử Giáo Hội, chúng ta biết
rằng ba trăm năm đầu, các Kitô hữu không ngừng bị bắt bớ, tra
tấn, gông cùm và giết chết. Nhưng rồi máu của các vị cứ lan
dần, hạt giống cứ nẩy sinh. Giáo Hội càng bị bách hại càng lớn
mạnh trong niềm tin.

Chúa Giêsu truyền cho chúng ta là phải yêu thương nhau. Yêu
nhau vì chúng ta là anh chị em có cùng một Cha trên trời. Yêu
nhau vì chúng ta đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta
yêu nhau vì chúng ta cùng được lãnh nhận một tình yêu dâng
hiến cao vời. Chúa yêu chúng ta và chúng ta cũng hãy yêu
nhau. Qua đó, mọi người sẽ nhận biết chúng ta là môn đệ của
Chúa Kitô.

Chúa Giêsu không hứa cho chúng ta vinh quang đời tạm này
mà là vinh quang trường tồn. Con đường Chúa đã đi, chúng ta
không thể đi con đường khác. Đó là con đường khổ giá.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
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.

Must be a parishioner, current CCE student or confirmed at Christ, the Incarnate Word to register with the parish.
Incoming 9th grader to graduating seniors
https://archgh.cvent.com/AYC2020 Voucher Code: 7230CTIW20
(Last day to register June 1, 2020)
Fee: $200.00 per person
(*If AYC cancels due to COVID-19, there will be a refund of $194.00*)
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FIFTH SUNDAY OF EASTER, CYCLE A
First Reading
Acts of the Apostles 6:1-7
The early Christian community chooses seven people to
serve at table so that the Twelve can devote themselves to
prayer and the ministry of the word.
Responsorial Psalm
Psalm 33:1-2,4-5,18-19
The Lord is merciful toward those who trust in him.
Second Reading
1 Peter 2:4-9
Those who have faith are chosen in Christ to be a holy
priesthood.
Gospel Reading
John 14:1–12
Jesus tells his disciples, “I am the way and the truth and
the life.”
Background on the Gospel Reading
The readings for the last few Sundays have been about
the Resurrection, but today’s Gospel takes us back in
time to an event in Jesus’ life before his Passion. Jesus
tells his disciples that he is going to prepare a place for
them in his Father’s house. He promises that where he is
going, his disciples will be able to follow. Thomas, who
will later doubt the disciples’ reports that they have seen
the Risen Lord, contradicts Jesus by saying that the
disciples don’t know where Jesus is going or how to get
there. Jesus explains that he himself is the way, the truth,
and the life. In knowing and loving Jesus, the disciples
now love God the Father.
Philip then makes a request that challenges Jesus’ words.
Philip wants Jesus to show the Father to the disciples.
Recall that Jesus has just told his disciples, “If you know
me, then you will also know my Father. From now on
you do know him and have seen him.” As a good teacher,
Jesus responds to Philip by repeating and elaborating on
what he has just told the disciples: they have seen and
known Jesus, so they have seen and known the Father.
Then Jesus offers another reassurance about his
departure: because of faith in God and in Jesus, the
disciples will do the work that Jesus has done and more.
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The connection between Jesus and his Father, between
Jesus’ work and the work of the Father, is made clear in
today’s Gospel. Jesus is in the Father, and God the Father
is in Jesus. As God spoke his name to Moses, “I am,” so
too Jesus speaks his name to his disciples: “I am the way
and the truth and the life.”
The revelation of the Trinity is completed in the passage
that follows today’s reading, and it is the Gospel for next
Sunday. Because Jesus goes away, the Father will send in
Jesus’ name the Advocate, the Holy Spirit, who will
continue the work of the Father and of Jesus.
Family Connection
Members of the same family often bear close
resemblances to one another. Sometimes physical
resemblances are shared within a family, but often the
similarities
are
behavioral
characteristics
and
mannerisms. We hear this observation affirmed through a
number of common phrases: “He’s a chip off the old
block” or “She’s her mother’s daughter.” Today’s Gospel
points to a mystery of faith that might be examined in
light of these familial relationships. In Jesus we see and
know the Father. Likewise, the Father is known through
the life and work of the Son, Jesus.
Talk together as a family about whether people outside of
your family recognize common traits of your family. Are
there physical resemblances that people recognize and so
know each individual as a member of your family? Are
there mannerisms that are shared by members of your
family? What are some common interests and work that
people might associate with your family? As you read
today’s Gospel, John 14:1-12, keep in mind that members
of the same family share many characteristics, even
though each person in the family is an individual. What
does Jesus tell his disciples about his relationship with
the Father? The relationship between the Father and Jesus
is so close that Jesus says that those who have seen and
known Jesus have also seen and known the Father. Jesus
promises his disciples that because of their faith in him
and in the Father, they too will be able to do the work of
the Father as Jesus did. End your discussion by praying
together that others will recognize in your family the
work of the Father. Pray together the Lord’s Prayer.
www.loyolapress.com
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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.

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

