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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

PHẦN TUYỆT HẢO
Có một thời người ta đã dựa vào đoạn
Tin Mừng này để đề cao đời sống
chiêm niệm, như là phần tối hảo mà
Maria đã khôn ngoan giành lấy cho
mình. Còn đời sống bôn chôn hoạt
động của Martha là phần ít giá trị hơn.
Thực ra Chúa Giêsu không thể bênh
vực cho thứ chiêm niệm lười lĩnh
cũng như thứ hành động múa may.
Điều Ngài đòi hỏi là lắng nghe và
thực thi lời Chúa.
Ngày kia, có lẽ bất ngờ, Chúa Giêsu
đến thăm viếng gia đình ba chị em
Martha, Maria và Lagiarô. Đối với
người Do Thái, thì được tiếp đón một
người khách đến thăm là một ơn huệ
Chúa ban và cũng là dịp để tưởng
niệm cuộc xuất hành của dân Chúa
trên đường tiến tới miền đất Hứa.
Việc đón tiếp khách được tổ chức một
cách tỉ mỉ và ân cần. Khách vào nhà
được rửa chân vì đi đường bụi bậm.
Thường thì người nhỏ nhất trong nhà
có phận sự rửa chân cho khách.
Trong đoạn Tin Mừng này, chúng ta
có một vài dấu hiệu cho biết Maria là
người được phân công rửa chân cho
khách. Maria ngồi dưới chân Chúa
Giêsu và xem ra Maria cũng đóng vai
trò tiếp chuyện khách. Bà ngồi bên
chân Chúa để lắng nghe lời Ngài.
Trong khi đó Martha nắm giữ địa vị
của một người nội trợ bận rộn với
công việc bếp núc. Bà muốn cho việc
tiếp đón phải thật chu đáo. Nhưng
Chúa Giêsu thì lại nghĩ khác. Việc
đón tiếp chu đáo và đúng nghĩa nhất
đối với Ngài là đón nghe lời Ngài.
Còn tất cả chỉ là phụ thuộc. Martha đã
bị Chúa quở trách vì bà đã quá chú
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trọng vào những cái phụ thuộc, để
mình chìm nghỉm trong mọi thứ công
việc khiến không còn thời giờ và sức
lực để nghe và đón nhận lời Ngài.
Người khách như Chúa Giêsu đến với
gia đình Bêtania, hẳn không phải là để
được hạ, tiếp rước, mà là để ban phát,
để thiết tiệc lời hằng sống. Do đó ưu
tiên số một không phải là việc cho
Ngài ăn gì, uống gì mà là lắng nghe
lời Ngài vì của ăn đích thực của Ngài
là rao giảng Tin Mừng Nước Trời.
Chúng ta còn nhớ một lần kia bên bờ
giếng Giacóp, Ngài đã xác quyết: Của
ăn của Ta là làm theo ý Đấng đã sai
Ta. Và ý của Đấng đã sai Ngài chính
là việc rao giảng Tin Mừng cứu độ
cho muôn dân. Vì thế, những ai muốn
theo Ngài, cũng phải lắng nghe và
thực hiện những lời Ngài truyền dạy.

Vào một dịp lễ trọng như lễ Chúa
Giêsu chẳng hạn, cả giáo xứ để hết
tâm trí vào việc dọn dẹp và trang trí
nhà thờ, làm hang đá, treo đèn kết
hoa, khiến cho không còn thời giờ,
không còn lòng trí để tìm hiểu và đào
sâu ý nghĩa của việc Con Thiên Chúa
làm người. Giáo xứ ấy đã đi theo vết
chân của Martha và bỏ mất phần tối
hảo.
Bởi đó chúng ta đã kiểm điểm đời
sống xem chúng ta đã thực sự đầu tư
một cách đầy đủ cho điều chính yếu,
là lắng nghe và thực thi lời Chúa, hay
vẫn còn đang lẩn quẩn ở những vòng
ngoài, ở những cái phụ thuộc.
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
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

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

Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

$85,000

Đóng Góp (tính đến 7/14/19)

$45,220

% Đóng Góp
Còn Thiếu
Số Gia Đình đã đóng góp
(1,508 Gia Đình ghi danh Giáo Xứ)

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

53%
$39,780
279

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $17,160 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Hội Bác
Ái Tự Thiện Thánh Vincentê được $3,358 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của
mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

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
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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 16 THƯỜNG NIÊN. C
LỜI CHÚA
(Luca 10: 38-42)
Phúc ai được Chúa ghé thăm,
Gia đình êm ấm, tháng năm mong chờ.
Mar-tha đón Chúa đơn sơ,
Nấu ăn bận rộn, chẳng nhờ được ai.
Ma-ri-a mải ngồi dai,
Kề bên chân Chúa, mở khai tâm hồn.
Lắng nghe Lời Chúa học khôn,
Mải mê hầu chuyện, kính tôn vua trời.
Mar-tha kêu cứu đôi lời,
Xin Thầy nhắc bảo, kêu mời giúp cho.
Chúa rằng mọi việc đừng lo,
Của ăn đích thực, là kho ân tình.
Lặng ngồi nghe Chúa một mình,
Ma-ry hiếu thấu, tâm tình tri ân.
Chúa thương chỉ dậy ân cần,
Tình yêu cao quý, tinh thần phó dâng.
Chọn phần tốt nhất xin vâng,
Cậy nhờ ơn Chúa, đỡ nâng suốt đời.
Chúa ban ân huệ cao vời,
Thực hành lời Chúa, tuyệt vời biết bao.
Chúa Giêsu đến thăm gia đình Martha và Maria. Thật vui
khi được Chúa ghé thăm. Chị thì lo việc bếp núc và
người em thì lo ngồi hầu chuyện với Chúa. Mỗi người
một bổn phận và một cách tỏ lòng hiếu khách. Chúa
Giêsu lại có cơ hội dạy cho chúng ta một bài học. Mọi
nơi và trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu luôn dậy chúng
ta những bài học liên quan đến sự khao khát Nước Trời.
Chúa đến nhà, Martha quá vui, bà tất bật lo cơm nước
tiếp đãi Chúa. Đây là việc rất tốt. Bà Martha quá bận bịu
và bà cũng hơi ganh tị với Maria, nên bà nhờ Chúa nhắc
khéo, bà nói: Lạy Thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà
Thầy không quan tâm sao? Lời trách cứ rất dễ thương.
Chúa Giêsu lại không bênh đỡ Martha mà Chúa lấy dịp
này đưa ra một lời khuyên. Chỉ có một sự cần, Maria đã
chọn phần tốt nhất. Phần đó chính là ở bên Chúa và lắng
nghe lời Chúa.
Có Chúa, chúng ta sẽ có tất cả. Mấy khi chúng ta được ở
bên Chúa thực sự. Có khi nào chúng ta đến gần bên Chúa
trong Nhà Tạm để tâm sự với Chúa không? Bao lâu
chúng ta qùy trước Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày, mỗi
tháng hay mỗi năm? Chúng ta thường đến với Chúa như
là khách vãng lai, mau mau thi hành xong bổn phận buộc
giữ ngày Chúa Nhật là chúng ta ra về ngay. Nhiều khi
chúng ta không biết Nhà Tạm ở nơi đâu để kính viếng.

tiếng Chúa. Chúng ta đâu cho Chúa cơ hội nói truyện
riêng với chúng ta. Chúng ta lo đọc kinh, hát xướng và
tham dự thánh lễ chung và kết thúc ra về. Chúng ta nghĩ
rằng đó là đã xong bổn phận kính thờ Thiên Chúa.
Truyện kể: Có một ông phú hộ đón Chúa vào nhà. Ông
dành cho Chúa một phòng tiện nghi. Trao chìa khóa
phòng. Đêm thứ nhất, phú hộ nghe có tiếng đập cửa, ông
bước xuống, thấy ba anh qủy muốn vào. Ông đã xua đuổi
chúng đi. Đêm thứ hai cũng thế, mấy anh qủy lại đến
quấy rầy, ông nghĩ tại sao Chúa không giúp ông? Ông đã
dành cho Chúa một phòng ngủ mà. Sao Chúa làm ngơ.
Ngày hôm sau, ông quyết định gặp Chúa và trình bày sự
việc. Chúa nói: Ông đón tôi vào nhà và trao cho tôi một
phòng, còn các phòng khác khóa cửa. Tôi đâu có quyền
trong nhà. Ông nói: Lậy Chúa, xin tha cho con, giờ đây
con trao cho Chúa tất cả. Đây là chìa khóa căn nhà. Đêm
kế, lại có tiếng đập cửa. Chúa và ông xuống, qủy nhìn
thấy Chúa và nói: Xin lỗi, chúng tôi đến nhầm nhà.
Hãy lắng động tâm hồn tìm về bên Chúa. Ngài sẽ nâng
đỡ bổ sức cho chúng ta. Về bên Chúa là về với nguồn
suối mát và chỗ nghỉ ngơi. Lạy Chúa xin cho chúng con
biết mở rộng tâm hồn đón Chúa vào nhà chúng con. Xin
Chúa ở lại với chúng con vì trời đã tối rồi.
THỨ HAI, TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
(Mt 12, 38-42).
DẤU LẠ
Xin Thầy dấu lạ chứng minh,
Mấy người Luật Sĩ, đinh ninh việc đời.
Các thầy Biệt Phái dụ khơi,
Muốn xem phép lạ, trò chơi tò mò.
Trả lời thẳng thắn chẳng cho,
Sa lầy thế hệ, một lò gian dâm.
Không ban dấu lạ tà tâm,
Ngoại trừ một dấu, cá ngầm Gio-na.
Ba đêm bụng cá chìm xa,
Đưa vào vùng đất, nhả ra loan truyền.
Kêu mời sám hối một miền,
Ăn chay áo nhặm, tội khiên xin chừa.
Toàn dân răm rắp xin thưa,
Thứ tha tội lỗi, ngăn ngừa thói hư.
Bậc Thầy cao trọng ân sư,
Xuất thân rao giảng, đến từ trời cao.

Maria đã chọn phần tốt nhất. Maria đã chăm chú lắng
nghe lời Chúa dậy. Chúng ta nghe lời Chúa hàng tuần
nhưng mấy khi chúng ta thực sự lắng nghe. Chúng ta đến
nhà thờ để nói cho Chúa nghe nhiều hơn là lắng nghe
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THỨ BA, TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
(Mt 12, 46-50).
ANH EM

Lắng tai nghe thấu, đổi đời thiện nhân.
Cứng lòng chai đá thế trần,
Nghe mà không hiểu, người đần kẻ ngu.
Bịt tai nhắm mắt tối mù,
Chối từ ánh sáng, gây thù dối gian.
Phúc thay lòng trí lạc an,
Dụ ngôn thấu tỏ, chứa chan phúc lành.

Anh em tìm cách gặp Thầy,
Ước mong của Mẹ, xum vầy cùng con.
Biết bao ngày tháng mỏi mòn,
Chúa đang giảng dậy, quây tròn đám dân.
Tin mừng xuất khẩu thiện chân,
Ai là cha mẹ, công dân Nước Trời.
Cùng anh cùng chị vào đời,
Lắng nghe chăm chú, những Lời Chúa đây.
Trở thành môn đệ hằng ngày,
Thực thi ý Chúa, đây này mẹ cha.
Anh em cùng ở một nhà,
Yêu thương gắn bó, thật là mẹ Ta.
Hễ ai theo ý Cha Ta,
Họ là anh chị, cũng là bà con.
Phúc âm Chúa dạy sắt son,
Thực hành tuân giữ, làm con Chúa Trời.

THỨ SÁU, TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
(Mt 13, 18-23).
SỐNG ĐẠO
Dụ ngôn gieo giống lòng người,
Nước Trời ẩn dấu, trong đời thế gian.
Người nghe không hiểu lời ban,
Quỷ ma cướp mất, phá tan hạt mầm.
Vui lòng chấp nhận tiểu tâm,
Cuộc đời nông nổi, rễ đâm sơ sài.
Gian nan bách hại nay mai,
Chiều theo vấp ngã, phôi phai cuộc đời.
Ham mê của cải trần đời,
Niềm tin chết ngạt, chơi vơi lữ hành.
Việc đời lo lắng tranh dành,
Buông tay mất hết, ơn lành Chúa ban.
Kẻ nghe lời giảng kiên gan,
Sinh hoa kết qủa, vô vàn thánh ân.
Thành tâm nhân đức vọng ngân,
Trung thành sống đạo, tinh thần thảnh thơi.

THỨ TƯ, TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
(Mt 13, 1-9).
GIEO GIỐNG
Ngồi ven bờ biển truyền rao,
Nhóm người đông đảo, khát khao ơn lành.
Xuống thuyền xa cách chẳng đành,
Thương đoàn dân chúng, tranh dành đứng chen.
Dụ ngôn Chúa giảng bên ven,
Người đi gieo giống, muối men giữa đời.
Tung bay hạt giống khắp nơi,
Hạt rơi xuống vệ, chim trời tha đi.
Hạt gieo đá sỏi đường đi,
Nơi mà ít đất, lấy gì mọc lên.
Mặt trời nắng gắt ở trên,
Mầm non chớm nở, héo nền cháy khô.
Bụi gai hạt giống trong mồ,
Um tùm chết ngạt, chết khô mỏi mòn.
Hạt rơi đất tốt đồi non,
Sinh ngàn bông trái, hạt ngon chín vàng.

THỨ BẢY, TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
(Mt 13, 24-30).
CỎ LÙNG
Nước Trời giống tốt tung gieo,
Kẻ thù ghen ghét, lừa gieo cỏ lùng.
Cỏ lùng giữa lúa mọc chung,
Cả hai phát triển, cỏ lùng lộ ra.
Trổ bông kết hạt hoang tà,
Thương cho đám lúa, chủ nhà buồn lo.
Thợ vườn xin chủ nhổ cho,
Không nên nhổ cỏ, sợ kho lúa vàng.
Đợi khi thu hoặch mùa màng,
Cỏ lùng nhổ trước, lúa vàng thu sau.
Thu gom cỏ dại đốt mau,
Lúa thu kho lẫm, ngày sau hưởng dùng.
Con người sống đạo tín trung,
Trổ sinh nhân đức, kết cùng vinh qui.
Chuyên cần cầu nguyện gẫm suy,
Tôn thờ Thiên Chúa, phát huy tín thành.

THỨ NĂM, TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
(Mt 13, 10-17).
MẦU NHIỆM

Dụ ngôn mầu nhiệm Nước Trời,
Đơn sơ sâu thẳm, mọi thời mọi nơi.
Thánh Thần linh ứng rạng ngời,
Loan truyền chân lý, sống đời thần thiêng
Khởi từ thượng giới thiêng liêng,
Hạ thân giáng thế, Chúa Chiên tỏ bày.
Tiên tri ứng nghiệm lời này,
Nước Trời hạt giống, tràn đầy khắp nơi.
Mở lòng mở trí đón mời,
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SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
Sunday, July 21, 2019
First Reading
Genesis 18:1-10a
Abraham entertains three strangers and is promised a son.

Kingdom of God is a society without distinctions and
boundaries between its members. It is a society that
requires times for seeing and doing and also times for
listening and learning at the feet of a teacher.

Responsorial Psalm
Psalm 15:2-5
Those who do justice will live in the presence of the
Lord.

Family Connection
In our families and homes, we have boundaries. Some are
geographical; we may have our own room or part of a
room that we want others to stay out of. Parents may
have home offices that are off-limits to children. Some
boundaries are behavioral; children may speak one way
to their friends, but they are not allowed to speak the
same way to their parents or other adults. A Curfew is
another type of boundary, whose purpose is to protect
children's safety.

Second Reading
Colossians 1:24-28
The mystery hidden from ages past has now been
revealed in Christ.
Gospel Reading
Luke 10:38-42
Jesus visits the house of Martha and Mary.

Talk about examples of boundaries in your family. For
the most part, these boundaries are good. Talk about how
sometimes we set up boundaries for the wrong reasons.
For example, if we are angry with a sibling, we may draw
a line and tell him or her to stay on his or her side.
Explain that when we use boundaries to exclude others,
we are being hurtful. Point out how in Jesus' time, some
boundaries were used to unfairly exclude people. One
example was from last week's Gospel: Samaritans. This
Sunday's Gospel has another example: women. Talk
about how the role of women has changed in your
lifetime. Explain that in this Sunday's Gospel, Jesus
breaks down a barrier that kept women from being
disciples.

Background on the Gospel Reading
The story of Jesus in the home of Martha and Mary
complements the story of the Good Samaritan, which
immediately precedes it in Luke's Gospel. Both stories
are unique to Luke. The story of the Samaritan opens
with the words “a certain man.” Today's reading opens
with the words “a certain woman.” The Samaritan is an
example of how a disciple should see and act. Mary is an
example of how a disciple should listen. Mary, a woman,
is a marginalized person in society, like the Samaritan.
Both do what is not expected of them. As a woman, Mary
would be expected, like Martha, to prepare hospitality for
a guest. Here again Jesus breaks with the social
conventions of his time. Just as a Samaritan would not be
a model for neighborliness, so a woman would not sit
with the men around the feet of a teacher.

Read aloud Luke 10:38-42. Talk about how Martha is
conditioned by the existing boundaries of her society, but
how her sister, Mary, breaks through that boundary and
becomes a disciple of Jesus. Talk about how you can
work as a family to break down boundaries that separate
people. Point out that when we pray the Lord's Prayer, we
call God “Our Father,” meaning that we are all his
children; no boundaries should separate us. Conclude this
time together by praying the Lord's Prayer.

Both stories exemplify how a disciple is to fulfill the dual
command which begins chapter 10—love of God (Mary)
and love of neighbor (the Samaritan). These are the two
essentials of life in the kingdom. By using the examples
of a Samaritan and a woman, however, Jesus is saying
something more. Social codes and boundaries were strict
in Jesus' time. Yet to love God with all one's heart and
one's neighbor requires breaking those rules. The
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11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com

Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH
THAO TÁC CỘT SỐNG VÀ TỨ CHI
Mỗi tuần tập 2 ngày
thứ ba và thứ năm
từ 6:45pm tới 8:45pm
tại Hội Trường Mẫu Tâm
thuộc Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể.
B.S. Phạm Ánh phụ trách
Ghi tên miễn phí tại lớp học.

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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