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Cha Chánh Xứ:
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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

Đoạn Tin Mừng vừa nghe được chia làm hai phần: Phần thứ nhất kể lại cuộc
hành trình của Chúa Giêsu lên Giêrusalem.
Bấy giờ, Chúa Giêsu và các môn đệ đi vào một làng xứ Samaria. Đã từ lâu,
người Do Thái vốn nghi kỵ và tránh tiếp xúc với người Samaria, vì họ cho
rằng: Những người Samaria chỉ là những kẻ lai căng và đã chạy theo những tôn
giáo ngoại bang. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại tỏ ra không quan tâm tới sự tranh
chấp này. Trên đường lên Giêrusalem để thực hiện chương trình cứu độ, Người
đã đi ngang qua xứ Samaria. Tuy nhiên, Người và các môn đệ đã không được
tiếp đón. Thái độ thờ ơ lạnh nhạt này chính là hậu quả của những tranh chấp
gữa họ và người Do Thái.
Trước sự từ khước này, các môn đệ đã muốn thẳng tay trừng trị bằng chính
những hình phạt mà ngày xưa tiên tri Elia đã dùng để hạ bệ những kẻ thù của
ông. Nhưng Chúa Giêsu thì khác. Người đã ngăn cản các ông và nhân dịp này,
Người đã đưa các ông đi sâu vào sứ vụ của Người, và cũng là sứ vụ của các ông
sau này: Con người đến không phải để hủy diệt mạng sống người ta, nhưng đến
đề cứu chữa.
Phần thứ hai gồm một số những mẩu đối thoại giữa Chúa Giêsu và những kẻ
muốn theo Người.
Những mẩu đối thoại này có một ý nghãi rất đặc biệt, khi được đặt vào trong
viễn tượng sự ra đi của Chúa Giêsu và ngay trước việc Người sai bảy mươi hai
môn đệ tới các làng mạc và thành thị để rao giảng Nước Thiên Chúa. Công
cuộc rao giảng này dưới ngòi bút của thánh Luca mang tính cách thật cấp bách.
Chúa Giêsu không có thời giờ để dừng chân, bởi vì Người không có cả đến một
chỗ để gối đầu. Cũng vì tính cách cấp bách này, Người đã không chấp nhận để
những ai muốn theo Người, nhưng lại còn nấn ná, dù là để làm những công việc
bình thường, rất đáng làm, như chôn cất người chết, hay từ giã những người
thân yêu trong gia đình.
Từ đó, chúng ta hãy tự vấn lương tâm xem chúng ta đã thực sự bước theo Chúa,
hãy vẫn còn bị những níu kéo trần gian ràng buộc. Nhất là chúng ta đã thực sự
nên giống Chúa, bằng cách đối xử khoan dung, độ lượng với những kẻ chúng ta
không mấy có cảm tình. Bởi vì sự nóng giận thường làm hỏng công việc: Già
néo thì đứt dây, giận quá thì mất khôn, và sự thù địch này sẻ nảy sinh ra sự thù
địch khác, khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên bất ổn, bởi vì lúc nào cũng
bị căng thẳng vì phải đối đầu với nhau.
Chính vì thế, một lần nữa tôi xin lặp lại lời Chúa Giêsu đã nhắn nhủ cho mỗi
người trong chúng ta, đó là: Các con hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm
nhường trong lòng.
http://giaophanvinh.net
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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
- 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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
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)
• Nhà Hàng Hải Cảng - 10%
• Đức Thành, Khô Bò - 10%
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.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

Thành Viên

Bùi Ngoan
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước
Vũ Hữu Thự
Trường Đạt

281.745.6286
281.435.4690
832.877.2074
832.247.5969
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
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Đóng Góp (tính đến 16/6/19)

$35,010

% Đóng Góp
Còn Thiếu

42%
$49,990

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa cuối tuần vừa qua được $18,160 Mỹ kim. Như
hằng năm, tiền quyên góp của Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa được gửi cho Tổng
Giáo Phận Galveston-Houston trợ giúp cho Đại Chủng Viện Thánh Maria. Tổng Giáo
Phận và Giáo Xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên
tất cả quý vị.

CAFÉ CATHOLICA: SUMMER SERIES
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
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
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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 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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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – Tuần XIII / TN / C
Chúa Nhật ngày 30/6
* 1V 19 , 16.19-21 * Gl 5 , 1.13 – 18 * Lc 9 , 51 – 62
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn
ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên
Chúa.” (Lc 9, 62)
• 1 V 19, 16.19 – 21: Vâng lời Thiên Chúa, tiên tri Ê-li-a
trao quyền tuyên sấm và hướng dẫn Dân Chúa cho tiên tri
Ê-li-sa…
• Gl 5, 1.13 – 18: Thánh Phao-lô khuyên dạy tín hữu giáo
đoàn Ga-la-ta ngày xưa – và chúng ta hôm nay – ba điều
phải quan tâm: - đừng lợi dụng tự do có được để sống
theo xác thịt ( hay là phạm tội); - yêu mến và phục vụ lẫn
nhau; – sống theo Thần Khí hướng dẫn…Đấy cũng là ơn
gọi của con cái Chúa mà mỗi chúng ta phải có thái độ dứt
khoát khi quyết định theo Chúa…
• Lc 9, 51 – 62: Tin Mừng nêu lên ba trường hợp được coi
là điển hình trong việc “đi theo” Chúa với những yêu cầu
khá rõ: - chấp nhận một cuộc sống không cậy dựa vào nơi
chốn, tiền của; - có sự buông bỏ và dứt khoát khi ‘đi
theo”…Tiên tri Ê-i-a đã sẵn sàng nhường chỗ cho tiên tri
Ê-li-sa, sử dụng ân điển của Thiên Chúa dành cho mình để
yêu mến và phục vụ anh chi em như trong thư Ga-la-ta…
đều là những cách để “đi theo” mà Chúa muốn…
Giáo huấn Lời Chúa
• “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì
không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” (Lc 9, 62)
Danh ngôn
Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết
tâm, tài năng sẽ đưa bạn tới những nơi khiến bạn phải ngạc
nhiên.
Les Brown
Hãy hiểu điều mình muốn làm, giữ vững ý nghĩ đó trong đầu,
và hằng ngày hãy làm điều cần làm, và mỗi hoàng hôn, bạn sẽ
thấy mình tới gần mục tiêu hơn.
Elbert Hubbard
Một lượng nhỏ những tinh thần quyết tâm được nung nấu bởi
niềm tin son sắt vào sứ mệnh của mình có thể làm thay đổi
dòng lịch sử.
Mahatma Gandhi
Thứ hai ngày 1/7 - * St 18, 16 – 33 * Mt 8, 18 – 22
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Vì mười người đó, Ta sẽ
không phá hủy Xơ-đôm.” (St.8,32b)
• St 18, 16 – 33: Một cuộc mặc cả quá ư đặc biệt giữa
Abraham – con người đẹp lòng Thiên Chúa – và Thiên
Chúa: cuộc mặc cả về số “người lành” từ 50 người xuống
còn 10 người – và chỉ cần 10 người lành …thì cả thành Xơ
-đôm được cứu…Điều đáng buồn là ngay cả 10 người
lành…thì Xơ-đôm vẫn không có nổi…Không biết ở các
thành phố lớn hiện nay – nếu có được cuộc mặc cả này –
thì có đủ số người lành để cứu thành hay không…Dù sao
Chúa vẫn cho chúng ta thời gian để cố gắng trở thành
“người lành” – người đẹp lòng Chúa – hàu khi cần,
những thành phố nơi chúng ta cư trú được giải cứu…
• Mt 8, 18 – 22: Cũng như trong đoạn Tin Mừng thánh sử
Luca mà Giáo Hội đã chia sẻ ngày Chúa Nhật hôm qua –
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30/6, đoạn Tin Mừng thánh sử Mat-thêu hôm nay đề cập
đến những “ơn gọi” …Những người tin hiểu rằng : dù ở
trong “ơn gọi” nào đi chăng nữa…thì sứ vụ là để có thể
“mặc cả” với Chúa với tư cách “người lành” và nhằm
mang lại ơn giải cứu cho con người và từng người…
Giáo huấn Lời Chúa
• “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá hủy Xơ-đôm.” (St 8,
32b)
Danh ngôn
Sự tử tế - dù nhỏ tới thế nào – không bao giờ là lãng phí.
Aesop

Hãy giữ trái tim không bao giờ chai cứng, và tâm tính không
bao giờ kiệt sức, và bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương.
Charles Dickens
Dù anh có quay đi đâu anh cũng sẽ tìm thấy người cần đến
anh.
Albert Schweitzer
Thứ ba ngày 2/7 - * St 19 , 15 – 29 *Mt 8 , 23 – 27
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: ´Được, vì nể ông một lần nữa,
tôi sẽ không phá đổ thành mà ông nói.” ( St 19 , 21b)
• St 19, 15 – 29: Thiên Chúa quyết định xóa sổ Xơ-đôm và
Gô-mô-ra, lý do vì cư dân hai thành này – do dễ dàng làm
giàu – nên cũng buông thả và sống như không có Chúa
trong đời mình…Dẫu vậy, lòng thương xót của Thiên
Chúa vẫn quan tâm đến ông Lót – cháu của tổ phụ
Abraham – nghĩa là một người có thể nói là đi trong
đường lối Chúa muốn…Không những quan tâm đến ông
Lót…mà Thiên Chúa còn tỏ ra khoan dung với thành mà
ông Lót xin đến để định cư…Điều này cho thấy một con
người sống ngay chính – hay sống đức tin - sẽ là chỗ dựa
cho rất nhiều người trước tôn nhan Thiên Chúa…
• Mt 8, 23 – 27: Chúa Giê-su trách cứ sự nhát tin nơi các
môn đệ…Đức tin của mục tử hay của những người đồng
đạo sẽ là nơi tựa nương cho tất cả những ai cần…
Giáo huấn Lời Chúa
• “Được, vì nể ông một lần nữa, tôi sẽ không phá đổ thành
mà ông nói.” (St 19 ,21b)
Danh ngôn
Chúng ta đã bay trong không trung như chim và bơi dưới đại
dương như cá, nhưng chưa học được hành động đơn giản là đi
trên mặt đất như anh em.
Martin Luther King Jr.
Thiên đường được tạo ra cho những trái tim dịu dàng; địa
ngục…cho những trái tim không biết yêu thương.
Voltaire
Nếu bạn muốn trở nên thú vị, hãy thích thú; nếu bạn muốn
được hài lòng, hãy làm người khác được hài lòng; nếu bạn
muốn được yêu, hãy tỏ ra đáng yêu; nếu bạn muốn được giúp
đỡ, hãy sằn lòng giúp đỡ.
William Arthur Ward
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Thứ tư ngày 3/7 – Lễ thánh Thomas Tông Đồ
* Ep 2 , 19 – 22 * Gio 20 , 24 – 29

Chúa qua những trải nghiệm của đời mình…”Giường”
như một hình ảnh “rất người” của thân phận bất cứ ai…
Thế nhưng đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, cái “giường” của
thân phận sẽ rất nhẹ nhàng, bởi vì mọi sắp xếp của Người
chỉ nhằm một mục đích để con người được lành lặn và
hạnh phúc…

Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Anh em là người nhà của
Thiên Chúa – được xây dựng trên nền tảng là các Tông Đồ và
ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Giê-su Kitô” (Ep2,1)
• Ep 2, 19 – 22: Thánh Phao-lô nhắc cho giáo dân Ê-phê-sô
– và chúng ta trong hôm nay – là chúng ta được Thiên
Chúa sử dụng như những viên đá để xây dựng ngôi nhà
Hội Thánh…mà nền tảng là các Tông Đồ, các ngôn sứ…
và đá tảng góc tường là Đức Ki-tô…Cho nên nhiệm vụ của
mỗi người là sống mạnh mẽ đức tin của mình theo gương
các Tông Đồ để tòa nhà Giáo Hội luôn tồn tại…
• Gio 20, 24 – 29: Thánh sử Gioan tường thuật lại câu
chuyện Thomas trong hai lần hiện ra sau khi Đức Ki-tô
sống lại…nhân ngày lễ kính thánh Thomas Tông Đồ…Ông
là ai? Ngày sinh, tháng đẻ…cũng như gia thế của ông,
Kinh Thánh không nói gì…Điều có thể biết là ông thuộc
thành phần nghèo ờ Ga-li-lê và đã theo Chúa Giê-su ngay
từ đầu khi Người bắt đầu công cuộc loan báo Tin Mừng…
Nhắc lại câu chuyện giữa ông và Đấng Sống Lại, mục đích
của Phụng Vụ là để chúng ta được trực tiếp nghe Chúa
nói :Phúc thay những người không thấy mà tin…Ông đi
truyền giáo ở vùng Mailapur- một khu vực của thành phố
Madras - Ấn Độ ngày nay…Ông được phúc tử đạo vào
năm 72 sau Chúa Giê-su…

Giáo huấn Lời Chúa
• “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà.” (Mt 9, 6)
Danh ngôn
Nếu điều gì đó ắt xảy ra, nó sẽ xảy ra…đúng lúc, đúng người
và vì lý do tốt nhất.
Aristotle
Hơn bất cứ điều gì, tôi tin rằng chính những quyết định của
chúng ta , không phải những điều kiện của cuộc sống, mới
định đoạt vận mệnh của chúng ta.
Tony Robbins
Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động.
A.A. Wilne
Thứ sáu ngày 5/7 - * St 23, 1 – 4.19 * Mt 9, 9 – 13
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “ Người khỏe mạnh không cần
thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” (Mt 9, 12)
• St 23, 1 – 4.19: Abraham lo chuyện hôn nhân cho Isaac –
người con của Lời Hứa…Ông vẫn nặng tình quê hương
nên muốn tìm người ở quê nhà, nhưng lại rất trung thành
với việc đi theo Thiên Chúa nên Rebecca – dù không nói
đến – nhưng quả thực là một cô dâu “quan phòng” cho
Isaac…Nghĩa là cuộc hôn nhân có sự sắp xếp của quan
phòng Thiên Chúa…Mà thực ra…thì mọi sự xảy đến trong
đời một người tin…luôn luôn ở trong quan phòng của
Thiên Chúa…
• Mt 9, 9 – 13: Chúa chọn Matthêu và đồng bàn với những
người thu thuế…Người ta lên tiếng chỉ trích và Chúa đã
có câu nói: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc…mà
người đau ốm mới cần…Một câu trả lời nói lên ý nghĩa
của việc Người được Chúa Cha sai đến trần gian này:
Người đến vì và cho con người lỗi phạm được sạch…Câu
chuyện của gia đình tổ phụ Abraham là giai đoạn đầu của
nhiệm cục cứu chuộc Đức Giê-su thực hiện theo ý của
Chúa Cha…Chúng ta may mắn vì mỗi người tội lỗi chúng
ta là mục tiêu của Lòng Thương Xót Chúa…

Giáo huấn Lời Chúa
• “Anh em là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây
dựng trên nền tảng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn tảng
đá góc tường là chính Đức Giê-su Ki-tô” (Ep 2,1)
Danh ngôn
Khi đơn độc, chúng ta làm rất ít – cùng nhau, chúng ta có thể
tạo ra nhiều thứ.
Helen Keller
Đến với nhau là sự khởi đầu. Giữ được nhau là sự tiến triển.
Làm việc cùng nhau là sự thành công.
Henry Ford
Phải có hai hòn đá thì mới có thể đánh ra lửa.
Louisa May Alcott
Thứ năm ngày 4/7 - * St 22, 1 – 19 * Mt 9, 1 – 8
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề: “Đứng dậy, vác giường mà đi
về nhà.” (Mt 9, 6)
• St 22, 1 - 9: Đây là một trong những đoạn hay của sách
Sáng Thế nói về tổ phụ Abraham : Vâng lời Thiên Chúa và
với một tính cách rất đàn ông, tổ phụ Abraham đưa Isaac
– người con thừa tự duy nhất của gia đình Abraham và
của Lời Hứa – lên đường đến nơi mà Chúa muốn ông hiến
tế chính người con ấy cho Người…Dĩ nhiên Thiên Chúa
đã ra tay giải cứu Isaac, nhưng – trong ba ngày đường
cùng đi với con – trong lòng Abraham biết bao là những
xáo trộn…Dù sao, tổ phụ vẫn tuyệt đối tin tưởng nơi Thiên
Chúa…
• Mt 9, 1 – 8: Đức Giê-su đã có một công thức tha tội đầy
quyền lực và gây ngỡ ngàng : Đứng dậy, vác giường mà đi
về nhà…Cả trong trường hợp của tổ phụ Abraham lẫn nơi
người bệnh được chữa lành này, đức tin giữ vai trò chính
yếu…Những người tin sẽ nhìn thấy quyền năng của Thiên
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Giáo huấn Lời Chúa
• “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm
mới cần.” (Mt 9 , 12)
Danh ngôn
Bạn không thể hàn gắn thế giới nếu không tự hàn gắn được
cho chính mình.
Katrina Mayer
Một tâm hồn mạnh mẽ luôn luôn hy vọng, và luôn luôn có
động cơ để hy vọng.
Thomas Carlyle
Một cuộc đời hạnh phúc cần có sự bình yên tâm hồn.
Marcus Tullius Cicero
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Thứ bảy ngày 6/7 - * St 27 , 1 – 5.15 – 29 * Mt 9 , 14 – 17
Nội dung Lời Chúa – Chủ đề : Người là chàng rể…
• St 27, 1 – 5.15 – 29: Câu chuyện Thiên Chúa chọn Yacob
thừa kế cho Lời Hứa với tố phụ Abraham…Một câu
chuyện hay và để lại trong đầu óc con người trần tục
nhiều suy nghĩ, tuy nhiên Thiên Chúa có kế hoạch của
Người và Người biết việc Người làm nhằm mang lại hạnh
phúc thật sự và miên viễn cho loài người chúng ta…
• Mt 9, 14 – 17: Để trả lời cho sự xầm xì về việc các môn đệ
không ăn chay, Chúa Giê-su cho biết Người là chú rể của
Giáo Ước giữa Thiên Chúa và con người…Sự có mặt của
chú rể chỉ có thể mang lại niềm vui…Chay tịnh là giai
đoạn của chuẩn bị cho một niềm vui nào đó…Khi trả lời
như thế , Chúa có ý nói về một giai đoạn của chuẩn bị
khác : giai đoạn chuẩn bị cho cuộc Giáng Lâm…Và vì thế
cũng là giai đoạn chúng ta phải chay tịnh bằng cách khép
mình vào việc sống Lời Chúa…để rồi - ở thời sau hết –
chúng ta có được niềm vui trọn vẹn…

Danh ngôn
Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh
phúc và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất
khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.
Helen Keller
Chỉ người trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm
nhận hạnh phúc tột cùng.
Alexandre Dumas
Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc.
Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn
yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.
Albert Schweitzer

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
Sunday, June 30, 2019
First Reading: 1 Kings 19:16b,19-21
Elijah anoints Elisha as his successor.
Responsorial Psalm: Psalm 16:1-2,5,7-11
I set the Lord ever before me.
Second Reading: Galatians 5:1,13-18
Christ has set us free.
Gospel Reading: Luke 9:51-62
Jesus resolutely determined to journey to Jerusalem.
Background on the Gospel Reading
Today's Gospel reading begins a long section unique to
Luke's Gospel. Jesus begins his journey to Jerusalem,
which will end with his ministry in Jerusalem. We read
that Jesus' days for being “taken up” were fulfilled. The
Greek word that Luke uses for “taken up” is the same
word he uses to describe the Ascension. We also read that
Jesus is determined to journey to Jerusalem. For Luke,
Jesus ministry begins in Galilee and then is one long
journey to Jerusalem. In Jerusalem he will meet his death
but also enter into his glory. Only in Luke does Jesus
then spend 40 days in Jerusalem instructing his disciples.
It is in Jerusalem that his disciples wait after his
Ascension to be sent the Holy Spirit on Pentecost. And it
is from Jerusalem, in Luke's second volume, the Acts of
the Apostles, that the Good News is spread to Rome and
the ends of the earth.
Immediately Jesus is met with rejection, as a Samaritan
village will not receive him because he is going to
Jerusalem. There was animosity between Samaritans who
worshiped on Mount Gerazim and Jews who worshiped
in Jerusalem. Jesus was also rejected as he began his
ministry in Galilee in Chapter 4. And he will be rejected
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

for the last time when he reaches Jerusalem. James and
John want to call down fire from heaven to destroy the
people in the village, but Jesus rebukes them and moves
on. There is often the temptation to use violence to
achieve right. Jesus has come to break this temptation. He
is aware that he must undergo violence himself before he
can enter his glory.
The rest of today's reading is about the radical demands
of discipleship. The three people who volunteer to
become disciples on this journey show that they do not
understand the demands Jesus will make of them. Neither
care of self, care for the dead, nor care of one's family (as
required by the Fourth Commandment) can come before
the demands of discipleship. Jesus reminds the first
volunteer, who would go wherever Jesus goes, that
animals in the wild have more security than do Jesus and
his followers. The second, who wants to bury a parent, is
reminded that the demands of proclaiming the Kingdom
of God take precedence. And the third, who wants to say
farewell to his family, is reminded that once you put your
hand to the plow you cannot look back or the furrow will
be crooked. Such a person is not ready for the Kingdom
of God.
Jesus seems harsh here, but he is only asking of his
disciples what he asks of himself. Jesus' unconditional
commitment to God's saving work will demand of him
his life. He knows this, but the disciples do not
understand. Jesus does not want anyone to rush into
discipleship, because the demands of discipleship require
everyone considering it to be aware of the cost, make
Jesus and his mission central to his life, and then go
forward without looking back.
www.loyolapress.com
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11701 Alief Clodine Drive
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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.

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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