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THƯỜNG NIÊN
NĂM C
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Ordinary Time

Ngày 25 tháng 8
năm 2019
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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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
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

HÃY VÀO CỬA HẸP
Một nhà văn kể câu chuyện giả tưởng:
Satan họp hội nghị thảo luận về phương
thức chiếm đọat các linh hồn. Nhiều ý
kiến các cấp quỉ được phát biểu. Nhưng ý
kiến được hội nghị tán đồng là của một
quỉ già đầy kinh nghiệm. Đó là rỉ tai câu
này:”Gấp gì, còn kịp chán, để gần chết,
rồi hãy ăn năn trở lại, hãy vui sống đã”.
Biết bao người đã không nghĩ đến hậu quả
mà chỉ nhất thời thỏa mãn những cơn mê
say của danh lợi thú trần gian. Họ lao đầu
vào cuộc chơi mà không nghĩ đến hậu
quả. Họ tìm cách thỏa mãn đam mê của
mình mà bất chấp những hành động bạo
ngược với gia đình và xã hội.
Theo báo Kiến Thức: Ngồi co ro trong
một góc nhỏ của Trung tâm giáo dục xã
hội Thanh Hà, Hải Dương, nhìn cảnh
đoàn tụ, vui vẻ của các trại viên khác với
gia đình, Tùng bỗng thấy hụt hẫng, tim
nhói đau xen lẫn nỗi ân hận vô cùng. Chỉ
vì đua đòi, ham mê rượu chè đã khiến
Tùng mất đi tất cả, từ hạnh phúc gia đình
đến tương lai, tình cảm và nhân cách. Để
rồi bây giờ, khi rượu không còn, cơn say
đã tỉnh, mất quyền tự do, tình thân nhạt
nhòa, Tùng mới ân hận vì những gì mình
đã làm…
Sinh ra trong một gia đình trí thức, bố mẹ
đều là công chức nhà nước, nên cuộc
sống của Tùng luôn là niềm mơ ước của
bao đứa bạn cùng trang lứa. Sống trong
cảnh được cưng nựng, nên từ nhỏ Tùng
đã có tính ỷ lại, muốn hưởng thụ, lười lao
động. Không nằm ngoài quy luật, Tùng
trượt sâu vào hố đen tội lỗi, gây bao
muộn phiền, đau đớn cho gia đình và xã
hội. Để hôm nay, ngồi trong nhà lao, mới
nghĩ lại thì quá muộn…
Cuộc đời nếu biết trước ngày mai sẽ ra
sao có lẽ sẽ không có những sai lầm đáng
tiếc xảy ra. Cuộc đời nếu biết rằng thời
gian chẳng còn nhiều, có lẽ con người sẽ
sống có trách nhiệm hơn, sẽ sống tốt hơn.
Nhưng đáng tiếc nhiều người đã không
nghĩ đến ngày mai, nhiều người lại cho
rằng còn quá nhiều thời giờ nên vẫn đàng
điếm xa hoa, vẫn lao vào biết bao cuộc
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vui thác loạn…
Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy vào qua
cửa hẹp, vì cửa hẹp mới đưa ta tới sự sống
đời đời. Cửa hẹp đòi phải hy sinh. Cửa
hẹp đòi phải phấn đấu, phải nỗ lực không
ngừng. Cửa hẹp đòi ta không được chiều
chuộng thân xác, không tìm thỏa mãn thú
vui xác thịt. Còn đường thênh thang cho
ta thỏa mãn cơn khát nhất thời nhưng lại
là thuốc độc khiến ta mất mạng đời đời,
có khi niềm vui chóng vánh còn để lại
những hệ lụy đắng cay trong cuộc đời.
Có một cặp vợ chồng trẻ nọ chia sẻ cho
nhau nghe ước muốn có được một ngôi
nhà khang trang. Một nhà tỉ phú tình cờ
theo dõi câu chuyện. Với tất cả nghiêm
chỉnh. ông đề nghị với họ: nếu cô vợ chịu
ngủ với ông một đêm, ông sẽ tặng họ một
ngôi nhà theo ước mơ. Hai vợ chồng đồng
ý. Nhưng khi người vợ lên đường đến với
nhà tỉ phú thì người chồng cũng bắt đầu
hối hận. Nhưng đã quá muộn. Sau một
đêm để có một ngôi nhà, hai vợ chồng đã
tan vỡ (…)

Quả thực, con đường dễ dãi là con đường
dẫn tới hư mất. Sự thành đạt thường
không đến cách ngẫu nhiên, mà là kết quả
của những cố gắng và kiên nhẫn lâu dài.
Không có thành công nào lại không là kết
quả của một nỗ lực hy sinh. Không có một
vinh quang nào lại không kèm theo khổ
luyện và phấn đấu. Thế nên, sự khôn
ngoan mời gọi chúng ta đừng tìm cách
thỏa mãn cơn khát nhất thời mà phải
hướng tới mục đích lâu dài. Đừng vì niềm
vui nhỏ, mau qua mà đánh mất niềm vui
to lớn viên mãn trong Nước Trời.
Xin Chúa cho chúng ta luôn biết đi vào
con đường hẹp để từ bỏ những niềm vui
bất chính mau qua, những danh vọng hão
huyền. Ước gì chúng ta luôn can đảm
chiến đấu can trường để chống lại những
cám dỗ của danh lợi thú trần gian. Xin
Chúa luôn nâng đỡ và thêm ơn cho chúng
ta. Amen.
http://giaophanvinh.net/
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

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

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
GHI DANH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ NIÊN KHÓA 2019 - 2020
Xin xem trang 6 để biết thêm chi tiết.
BỔ TÚC DANH SÁCH GIÁO XỨ
Văn Phòng Giáo Xứ đang chuẩn bị in Phong Bì Đóng Góp năm 2020. Nếu cần thay đổi
chi tiết phong bì của năm 2019 hoặc những ai chưa đưa lại đơn Bổ Túc Danh Sách Giáo
Xứ để có phong bì in sẵn tên, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ. Sau ngày 1 tháng 9,
danh sách sẽ được gửi cho công ty phong bì để in. Những gia đình chưa nhận hoặc
không có Phong Bì Đóng Góp của năm 2019, nếu không bổ túc danh sách sẽ không có
Phong Bì Đóng Góp in sẵn cho năm 2020.
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.
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)
• Nhà Hàng Hải Cảng - 10%
• Đức Thành, Khô Bò - 10%
myEoffering – ĐÓNG GÓP QUA MẠNG
Giáo xứ có chương trình (myEoffering - Electronic Offering) đóng góp qua Mạng hàng
tuần hoặc đóng góp những nhu cầu khác giúp xây dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín
dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương mục nhà Bank. Xin liên lạc Văn Phòng Giáo
Xứ để biết thêm chi tiết.
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.

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255

Đóng Góp (tính đến 8/11/19)

$63,970

% Đóng Góp
Còn Thiếu

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

Số Gia Đình đã đóng góp
(1,508 Gia Đình ghi danh Giáo Xứ)

75.3%
$21,030
368

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $16,468 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng
đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

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
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

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
______________________________________________

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

Lô Độc Đắc:
2019 Lexus NX300
Lô Hạng Nhất:
TV 65 inches
(Bảo Trợ: Direct Furniture - Anh Lãng Nguyễn)

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
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THI CA SUY NIỆM
TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN. C
THỨ HAI, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Lc 13: 22-30)
CỬA HẸP
Nước Trời cửa hẹp bước vào,
Lãnh ơn cứu độ, thiên cao rạng ngời.
Bao người mong ước lên trời,
Thực hành sống đạo, vâng lời dậy khôn.
Thênh thang thỏa chí dập dồn,
Ngang qua cửa rộng, dủ hồn về đâu.
Cửa trời đóng lại đêm thâu,
Đứng ngoài mà gõ, biết đâu thăm dò.
Thưa rằng ăn uống đầy no,
Trước thềm nhảy múa, hát hò có hay.
Công trường giảng dạy hằng ngày,
Nào Ta có biết, dân này là ai?
Hỡi người gian ác ngoại lai,
Lui ra tránh mặt, họa tai tới gần.
Sầu đau khóc lóc cơ bần,
Nghiến răng nghiến lợi, tinh thần xót xa.
Những người khách lạ phương xa,
Đông Tây Nam Bắc, thật là thần dân.
Được mời dự tiệc ân cần,
Cửa Trời rộng mở, dự phần phúc ân.
Chúa Giêsu nói cùng dân chúng rằng: Các ngươi hãy cố
gắng vào qua cửa hẹp. Muốn vào bất cứ nơi nào, chúng
ta phải đi qua cửa. Cửa dẫn lối chúng ta vào nơi chúng ta
ưa thích. Có cửa dẫn đến sự sống và có cửa dẫn vào sự
chết. Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy vào cửa hẹp, có nghĩa
là chúng ta phải chấp nhận đi vào cửa với nhiều cố gắng
hy sinh. Vì qua cửa hẹp, nên chúng ta phải vứt bỏ lại
những lỉnh kỉnh và rườm rà của cuộc sống.
Nơi đâu cũng có cửa để đi qua và bước vào. Muốn vào
một quốc gia hay một nước nào, chúng ta phải đi qua cửa
khẩu. Vào trong một tòa nhà chúng ta cũng phải qua cổng
và rồi qua cửa. Nhà của chúng ta cũng có cửa ra vào.
Muốn gia nhập vào một tôn giáo nào, chúng ta cũng phải
qua nghi thức nhập đạo, gọi là qua cửa. Vào cửa chúng ta
phải chấp nhận những thủ tục, luật lệ và đường lối của
nơi đó. Người ta nói nhập gia tùy tục là thế.
Gia nhập vào đoàn chiên của Chúa, chúng ta phải qua
cổng chuồng chiên. Chúa Giêsu chính là cửa. Qua Bí
Tích Rửa Tội, chúng ta được gia nhập vào đoàn chiên của
Chúa. Chúng ta được dìm xuống nước, chết đi cho tội và
được sống lại cùng với Chúa Kitô. Theo Chúa Kitô,
chúng ta đang đi vào cửa hẹp. Vào cửa hẹp là chấp nhận
đau khổ và thập giá. Cửa hẹp khó đi và có giới hạn,
nhưng sẽ dẫn chúng ta tới nguồn ban sự sống.
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Cửa rộng thênh thang sẽ đưa dẫn chúng ta dần xa Chúa.
Cửa rộng mở cho chúng ta tới mọi thứ hưởng lạc và thú
vui trần thế. Cửa rộng sẽ đưa chúng ta đi quanh quẩn
không có cùng đích. Đó là nơi của sự dữ và bóng đêm
của ma qủy. Cửa rộng rãi là nơi làm việc và hưởng lạc
của qủy dữ.
Truyện kể: Có ba anh qủy thực tập xuống trần gian để
cám dỗ con người. Qủy cả hỏi:Có kỹ thuật nào các anh
dùng để đưa con người vào đường tội lỗi. Anh thứ nhất
nói: Tôi dùng phương pháp cổ điển. Tôi sẽ nói với
họ: Không có Thiên Chúa và cứ việc phạm tội như họ
muốn. Anh qủy thứ hai nói: Tôi muốn dùng sự ảnh hưởng
của trí khôn suy nghĩ. Tôi sẽ nói với người ta: Không có
hỏa ngục đâu. Cứ phạm tội đi, không sao cả. Anh qủy
thứ ba nói: Tôi muốn dùng cách đơn giản hơn và tế nhị.
Tôi sẽ nói rằng: Đừng vội chi cả, cứ phạm tội đi. Bạn có
thể sám hối và trở nên tốt sau này, bạn còn nhiều thời
gian mà.
Theo Chúa là bước vào cửa hẹp. Chúng ta có Chúa dẫn
đường, chúng ta không sợ bị lầm lạc. Chúa nói rằng: Hãy
gõ thì sẽ mở cho. Gõ cửa nhà Chúa, Chúa sẽ mở cho
chúng ta, nơi đó chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui hoan lạc
muôn đời.
THỨ HAI, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 23, 13-22).
LỜI THỀ
Giả hình trống rỗng nội tâm,
Nước Trời đóng cửa, dẫn lầm lối đi.
Mấy thầy Luật Sĩ thực thi,
Đọc kinh ngoài miệng, thầm thì bên trong.
Nhóm người Biệt Phái suy vong,
Thu gom tài sản, trong lòng tham lam.
Nặng lời chê trách việc làm,
Dẫn đường mù quáng, xác phàm bê tha.
Rao truyền lạc giáo tà ma,
Thi hành phán đoán, chìm sa lỗi lầm.
Lời thề sai lạc tự tâm,
Đền thờ, vàng bạc, trổ mầm dối gian.
Chúa thường răn dậy khuyên can,
Chữ tâm trọng đạo, thiên nhan sáng ngời.
Tin mừng loan báo trong đời,
Tà tâm giả dối, mọi người tránh xa.
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THỨ BA, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 23, 23-26).
CÔNG BÌNH

Trông coi gia sản, cả nhà chăm lo.
Khốn thay đầy tớ hét hò,
Say xưa chè chén, ăn no lại nằm.
Không ngờ ông chủ ghé thăm.
Thảm thương số phận, hờn căm đọa đầy.

Thập phân nộp thuế cho Đền,
Giả nhân giả nghĩa, dựa trên thuế phần.
Bạc hà đáng giá bao lần,
Công bình chính trực, điều cần thực thi.
Nhân từ rộng lượng từ bi,
Lòng tin thiết yếu, phát huy trong đời.
Các Thầy Luật Sĩ theo thời,
Giả hình Biệt Phái, dụ khơi lỗi lầm.
Dẫn đường lầm lạc tà tâm,
Lạc đà nuốt trửng, lặng câm đui mù.
Bên ngoài rửa sạch trùng tu,
Gian tham nhơ bẩn, giao du tội tình.
Bên trong tâm trí lòng mình,
Tâm hồn tinh sạch, an bình phúc ân.
Chu toàn trách nhiệm nhân trần,
Nội tâm thanh khiết, canh tân lòng người.

THỨ SÁU, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 25, 1-13).
THỨC TỈNH
Mười cô trinh nữ cầm đèn,
Đón xem chàng rể, bon chen ngóng chờ.
Năm cô khờ dại hững hờ,
Mang đèn cháy sáng, nhưng khờ chăm lo.
Thiếu dầu, đèn tắt tối mò,
Tìm nơi nương tựa, không lo sẵn sàng.
Khôn ngoan thiếu nữ lẹ làng,
Dầu đèn đầy đủ, dễ dàng thích nghi.
Trễ giờ chàng rể ra đi,
Các cô thức tỉnh, phòng khi tới giờ.
Chị em mong ngóng đợi chờ,
Nửa đêm tiếng gọi, ai ngờ đón đưa.
Sẵn sàng tiệc cưới là vừa,
Này đây trinh nữ, dạ thưa mời vào.
Chủ gia xếp chỗ bàn giao,
Ai mà tỉnh thức, bước vào tiệc vui.

THỨ TƯ, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 23, 27-32).
HÌNH THỨC

Tô vôi mồ mả bên ngoài,
Thoáng nhìn tốt đẹp, phôi phai lòng người.
Giả hình Luật Sĩ ở đời,
Khốn thay Biệt Phái, đầy vơi khó lường.
Bên trong gian ác vấn vương,
Xây mồ đắp mả, hoa hương cúng đàn.
Trang hoàng sơn phết than van,
Cha ông lỗi phạm, xóa tan lỗi lầm.
Một thời đổ máu ác tâm,
Những người công chính, âm thầm chết oan.
Các người chứng thực đa đoan,
Là con là cháu, kết đoàn phục hưng.
Tiên tri bị giết tự xưng,
Xưa nay thù oán, không ngừng rút tay.
Sống đời gian dối mê say,
Cha truyền con nối, đong đầy gian tham.

THỨ BẢY, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 25, 14-30).
TÀI ĐỨC
Dụ ngôn nén bạc trao ban,
Mỗi người số vốn, sẻ san trong đời.
Chủ ông sắp sửa xa rời,
Phân chia tài sản, gọi mời dấn thân.
Chủ trao đầy tớ tùy phần,
Người này năm nén, tảo tần dẵm chăm.
Ra công chịu khó lời năm,
Kẻ trao hai nén, tiếng tăm giữ tròn.
Sinh lời hai nén vàng son,
Còn người một nén, thu bòn chôn đi.
Không thèm của ít khinh khi,
Vàng ròng chôn dấu, cũng vì hư thân.
Hai người chăm chỉ đỡ đần,
Thật lòng trung tín, góp phần dựng xây.
Chủ khen đầy tớ này đây,
Ban thêm dư dật, đong đầy tin yêu.

THỨ NĂM, TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
(Mt 24, 42-51).
TỈNH THỨC
Sẵn sàng tỉnh thức đợi chờ,
Các con không biết, ngày giờ trước sau.
Đón chờ Chúa đến lâu mau,
Không ai biết được, nỗi đau khó lường.
Giờ nào kẻ trộm khoét tường?
Canh phòng cẩn mật, biết đường lo toan.
Không ai dự đoán hoàn toàn,
Quản gia trung tín, khôn ngoan dự phòng.
Phân chia lương thực chờ mong,
Phúc cho đầy tớ, một lòng vị tha.
Chủ nhân tin tưởng nết na,
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TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
Sunday, August 25, 2019
First Reading: Isaiah 66:18-21
Nations of every language shall come to see my glory.

Jesus answers that they must strive in the time remaining to
enter through the narrow door because many will be trying to
get in but won't be strong enough. He then moves to a parable
about another door. (The translation says “gate” then “door,”
but the same Greek word is used.) Once all those entering the
master's house are in and he locks the door, there will be no
way for others to get in. Those left outside may knock, but the
master will say he doesn't know them. Unlike the Gospel
reading from a few weeks ago where Jesus was teaching about
prayer, and we were told to knock and the door would be
opened, in this parable, the master will not open and say he
does not know us. People from the north, south, east, and west
will take our place inside. Abraham, Isaac, Jacob, and all the
prophets will take our place in the Kingdom of God. Those
who do not make it through the narrow door will be cast out to
where there is wailing and grinding of teeth.

Responsorial Psalm: Psalm 117:1-2
Praise the Lord, all you nations.
Second Reading: Hebrews 12:5-7,11-13
Whom the Lord loves, he disciplines.
Gospel Reading: Luke 13:22-30
People will come from north and south, east and west, and
take their place in the Kingdom of God.
Background on the Gospel Reading
Today's Gospel reading is the third of three parables in chapter
13 that deal with the theme of the unexpected reversals
brought by the Kingdom of God. The other two parables are
about the tiny mustard seed that grows into a large tree and the
small amount of yeast that makes a large batch of dough rise.
All three are about the few and the many and the Kingdom of
God.

The image of the door is replaced in the final verses of the
parable with the image of the heavenly banquet. Two passages
from the Book of Isaiah influence the conclusion. Isaiah 43:56 speaks of God bringing Israel's descendants back from the
east and from the west, the north and the south. And Isaiah
25:6 speaks of the Lord providing a feast of rich foods and
choice wines for all peoples on his holy mountain. The answer
to the question if only a few will be saved is no. In the end,
many will be saved, but many who thought they would be
saved will not be saved. The parable is a prophetic warning to
repentance in order to enter the kingdom.

As this parable opens, Luke reminds us that Jesus is making
his way to Jerusalem. This journey, this exodus as Luke refers
to it, makes up the entire middle of the Gospel. He is teaching
as he goes. A question from the crowd gives Jesus the chance
to make a prophetic statement. Luke uses this question device
a number of times in his Gospel. A few weeks ago, the
question “What must I do to inherit eternal life?” led to the
parable of the Good Samaritan. The question about will only a
few be saved uses typical Christian language about salvation
but also expresses the Jewish concern about whether everyone
who calls himself a Jew is actually faithful to the covenant.
This was a concern of the Pharisees.
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GHI DANH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ
NIÊN KHÓA 2019 - 2020
Trường Mẫu Tâm sẽ bắt đầu ghi danh cho các em Lớp Giáo Lý và Việt Ngữ từ mẫu giáo đến lớp
12 cho niên khóa 2019 - 2020.
Chương trình ghi danh:
Chúa Nhật, ngày 11, 18, 25 tháng 8 và ngày 1 tháng 9 năm 2019
Từ 10:00 sáng đến 10:45 sáng và 12:00 trưa đến 12:45 trưa
Phòng số 14 và 15 trong Hội Trường Mẫu Tâm
Hết hạn ghi danh sau ngày 1 tháng 9 năm 2019
Những chứng thư cần có khi ghi danh cho các em:
* Học lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu cần có chứng thư Rửa Tội.
* Học lớp Thêm Sức cần có chứng thư Rửa Tội và Rước Lễ Lần Đầu.
Ban Giáo Dục cũng kêu mời quý anh chị nào muốn hướng dẫn hoặc phụ giúp các em trong việc dạy Giáo Lý hoặc
Việt Ngữ, xin đến gặp Ban Giáo Dục trong những ngày ghi danh.
Lưu ý: Khai giảng niên khóa 2019-2020, ngày 22 tháng 9 năm 2019
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

HẢI CẢNG

SEAFOOD RESTAURANT
11768 Bellaire Blvd.
Houston, TX 77072
281.564.4288

Sun-Thurs: 10am – 10pm

Fri-Sat: 10am - 11pm

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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