CHÚA NHẬT XIX
THƯỜNG NIÊN
NĂM C
Nineteenth Sunday
in Ordinary Time

Ngày 7 tháng 8
năm 2022

GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
CHRIST, THE INCARNATE WORD

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

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:00 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm
Nguyễn Luận Louis
832.274.8163
Chúa Nhật
7:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am
Trần Đình Lộc
832.794.5498
11:00 am
Bạch Thái Hùng
832.350.2642
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:00 pm
Ban Giáo Lý
7:00 pm
Giải Tội:

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

SỰ NGHÈO KHÓ
Mọi quốc gia đều lấy sự giàu mạnh làm
lý tưởng. Ai cũng mơ ước và cố gắng làm
sao cho dân giàu nước mạnh. Vậy mà chỉ
có Nước Trời xem ra lại chỉ muốn có sự
nghèo khó.
Thực vậy sự nghèo khó gắn liền với
Nước Trời, đó là điều đã được Chúa
Giêsu công bố: Phúc cho ai có tâm hồn
nghèo khó vì Nước Trời là của họ. Bài
Tin Mừng hôm nay cũng nhắc cho chúng
ta cái mối tương quan bất khả phân ly
giữa Nước Trời và sự nghèo khó ấy: Hãy
bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm
cho mình kho tàng ở trên trời, nơi không
có trộm cắp bén mảng và cũng chẳng có
mối mọt đục phá. Lý do của sự gắn bó
giữa Nước Trời và sự nghèo khó không
phải như nhiều người vẫn nghĩ là vì Nước
Trời thuộc về trật tự siêu nhiên, một thực
tại đối lập với thực tại trần thế. Cái lối
suy nghĩ như thế không giúp ích gì để soi
sáng cho chúng ta hiểu được mầu nhiệm
Nước Trời, trái lại nó còn làm cho lu mờ
khó hiểu thêm, hay nói đúng hơn, nó
xuyên tạc hoàn toàn ý nghĩa của mầu
nhiệm đó.
Không phải vì Nước Trời là một thực tại
thuộc về tâm linh mà đối lập và chống lại
thực tại vật chất. Trái lại, giữa hai thực tại
vẫn có một sự liên tục: giữa trần gian và
Nước Chúa. Giữa trời đất đang có và trời
mới đất mới đang hình thành có một liên
hệ không thể nào tách biệt. Điều đó phần
nào cũng giống như mối liên hệ giữa con
sâu hiện tại và cánh bướm của tương lai,
giữa hạt thóc hôm nay và bông lúa của
ngày mai.
Vì thế, khó nghèo ở đây trước hết, không
phải là chủ trương không có gì, và nhất là
không phải chỉ dừng lại ở chuyện không
có của cải vật chất. Sự nghèo khó ở đây
phải là một sự nghèo khó tuyệt đối, một
sự nghèo khó trong tâm hồn giống như
cái “tiết trực tâm hư” theo lý tưởng của

người quân tử Trung Hoa, nghĩa là cái
lòng thanh bạch, không tham lam chất
chứa gì cho mình. Hay là cái vô ngã của
nhà Phật, chủ trương dẹp bỏ tận gốc của
tham sân si, là cái tôi. Chính vì thế mà
Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ
mình.
Do đó sư nghèo khó này không phải chủ
yếu ở chỗ không có gì và không muốn có
gì, mà còn là sự từ bỏ cái có mà nhân loại
không ai muốn bỏ, tức là cái tôi của
mình. Tuy nhiên muốn từ bỏ cái tôi mà
lại không muốn từ bỏ những gì thuộc về
nó, những gì nó có và bám vào để tồn tại,
thì cũng chẳng khác gì muốn dập tắt ngọn
lửa mà vẫn còn để cho nó bám vào chất
cháy. Bởi đó không ai có thể từ bỏ chính
mình mà lại không từ bỏ của cải vật chất
cũng như danh vọng và địa vị. Thế nhưng
sự từ bỏ ấy không phải để tạo cho mình
một sự thanh tĩnh vô vi, một thứ niết bàn
nào đó theo quan niệm Phật giáo, nhưng
là để dâng hiến theo đòi hỏi của tình yêu,
dâng hiến trọn vẹn để phục vụ anh em vì
Nước Trời.
Khi yêu nhau, người ta sẵn sàng đem tất
cả những gì mình có đến đặt dưới chân
người mình yêu, sẵn sàng phó thác đời
mình trong tay người mình yêu, sẵn sàng
dâng hiến cả mạng sống mình cho người
mình yêu, sẵn sàng sống tất cả vì người
mình yêu và cho người mình yêu. Người
nghèo khó theo chân Chúa Giêsu cũng
phải là người hiến dâng trọn vẹn như thế.
Chính trong kinh nghiệm ấy mà thánh
Phaolô đã nói: Tôi sống nhưng không
phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống
trong tôi.

www.gpcantho.com

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
THÁNH LỄ THÊM SỨC NIÊN KHÓA 2021-2022
Chúa Nhật, ngày 7 tháng 8 năm 2022 trong Thánh Lễ 2:00 pm, 50 em sẽ lãnh
nhận Bí Tích Thêm Sức.
LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Thứ Hai, ngày 15 tháng 8: 7:00 sáng, 12:10 trưa, 5:00 chiều và 7:30 tối

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phó Tế Phạm Harry Hưng

TRƯỜNG MẪU TÂM KHAI GIÀNG NIÊN KHÓA 2022-2023
Chương Trình Giáo Lý và Việt Ngữ sẽ khai giảng Chúa Nhật ngày 21 tháng 8,
lúc 12 giờ 30 trưa. Thánh Lễ Khai Giảng lúc 2 giờ trưa

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN
Sẽ bắt đầu Chúa Nhật ngày 28 tháng 8, từ 9 giờ sáng đến 12:00 trưa tại Hội
Trường Mẫu Tâm phòng số 8.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Đoàn Kimberly

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự

832.247.5969
Phó Chủ Tịch

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

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 9, từ 3:30 đến 5:30 chiều trong Nhà
Thờ. Có thể ghi danh trước tại Văn Phòng Giáo Xứ hoặc trong ngày khai giảng.
BAN GIÚP LỄ
Các em (nam và nữ) đã lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa, muốn tham
gia vào Ban Giúp Lễ, xin quý Phụ Huynh liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ để ghi
danh cho các em.
QUỸ PHỤC VỤ (DSF) 2022
Năm nay, Giáo Xứ Ngôi Lời được ấn định quyên góp $93,000 Mỹ kim. Xin kêu
gọi mỗi gia đình vui lòng đóng góp cho Giáo Phận $150.00 Mỹ kim hay nhiều ít
tuỳ khả năng. Cám ơn sự cộng tác của quý Ông Bà Anh Chị Em.
BẢNG TÊN VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý Ông Bà và Anh Chị Em muốn khắc tên mình, tên Cha Mẹ hoặc người thân
còn sống hay đã qua đời, để được cầu nguyện trong các Thánh Lễ mỗi tuần, xin
điền vào tờ đơn để ở cuối Nhà Thờ và trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.

Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

ĐÓNG GÓP QUA MẠNG HOẶC CELLPHONE
Giáo xứ có chương trình đóng góp hàng tuần hoặc những nhu cầu khác giúp xây
dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương
mục nhà Bank:
• MyEOffering: http://church.myeoffering.com (có chi phí)
• Zelle: ngoiloi8503@gmail.com (không có chi phí)

Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557

***Xin điền Số Phong Bì hoặc Địa Chỉ của gia đình vào chỗ ghi chú để Văn
Phòng Giáo Xứ có đủ chi tiết làm sổ sách.***

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phạm Thái

281.250.4512

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin
viết email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao email cho Văn Phòng Giáo Xứ.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $23,999 Mỹ kim.
Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa chúc
bình an trên tất cả mọi người.

THÁNH CLARA
Ngày 11 tháng 8

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

Thánh nhạc: Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang
CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6 pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7 am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Nguyễn Mười
Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thanh Hương
Thánh Lễ Anh Ngữ: 2 pm Chúa Nhật
Nguyễn Giao
Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

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

832.830.3784

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

713.240.2683

Thánh Clara là đấng thành
lập hội dòng Clara hèn
mọn. Ngài thuộc dòng dõi
quý phái ở thành phố Assisi, sinh năm 1193. Năm
lên 19 tuổi, khi nghe bài
giảng mùa Chay của
thánh Phanxicô Assisi,
ngài bị đánh động và âm
thầm đi đến Portiuncula
để dâng hiến trọn đời cho
Thiên Chúa. Sau khi
Clara cắt đi mái tóc dài óng mượt và
mặc bộ áo vải thô, thánh Phanxicô đã
gởi ngài đến tu viện Bênêđictô. Khi
những người thân trong gia đình đến
để bắt trở về gia đình thì Clara ôm
chặt bàn thờ và hết sức chống cự.
Thánh Clara nói rằng ngài sẽ không
có vị hôn phu nào ngoài Chúa Kitô.
Không lâu sau đó, ngài cùng với vài
thiếu nữ khác thành lập một hội dòng
khác ở cạnh thánh đường thánh
Ðamianô.
Linh đạo của dòng Clara Hèn Mọn là
“Sống khó nghèo trọn vẹn và hãm
mình nghiêm nhặt”. Họ đi chân trần
và chay tịnh mỗi ngày, thinh lặng
không nói chuyện, trừ khi rất cần
thiết vì lý do bác ái. Năm 1228, Ðức
Giáo Hoàng Gregorio IX chuẩn miễn

cho Clara khỏi lời khấn
khó nghèo tuyệt đối thì
ngài trả lời: “Con cần
được tha khỏi tội chứ
không phải khỏi bổn phận
buộc đi theo Chúa Kitô”.
Từ đó Ðức Giáo Hoàng
ban cho các nữ tu trong
hội
dòng
đặc
ân
“Privilegium
pauperitatis” (đặc ân khó nghèo),
nghĩa là không ai được
buộc họ phải nhận bất cứ tài sản nào
cả. Năm 1224, quân đội của hoàng
đế Frederick II tấn công vào thành
phố Assisi. Mang Thánh Thể Chúa
trên tay, Clara giáp mặt với họ. Lạ
lùng thay, kẻ thù đã rút lui mà không
gây thiệt hại nào về người và của cho
thành phố Assisi.
Trước lúc từ giả cõi đời vào ngày
11.8.1253, thánh Clara nói: “Lạy
Chúa, vinh danh Chúa vì Chúa tạo
nên con”. Năm 1255, Ðức Thánh
Cha Alexandre IV đã tuyên thánh
ngài. Lễ nhớ ngài được cử hành vào
ngày 11 tháng 8 hằng năm.
http://www.cgvdt.vn

Đại Hội Công Bố 2022: Tôi Sẽ Yêu
Tất cả các trưởng ban ngành, giáo lý viên, thiện nguyện viên, ban điều hành
Giáo Xứ, cũng như mọi người Công Giáo đều được mời đến tham dự Đại Hội
Công Bố 2022: Tôi Sẽ Yêu. Đai Hội được tổ chức tại nhà thờ St. Ignatius
Church (7810 Cypresswood Dr., Spring) ngày 11-12 tháng 11 năm 2022. Sẽ
có các bài thuyết trình cho nhóm lớn và nhỏ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban
Nha, và tiếng Việt. Đây là cơ hội nối kết, học hỏi, và cầu nguyện chung với
nhau. Xin kính mời mọi người ghi vô lịch để cùng đến tham dự với chúng tôi
vào mùa thu này nhé! Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc 713-741-8723
hoặc proclaim@archgh.org hoặc vào trang mạng: www.archgh.org/proclaim.
Proclaim 2022: I Will Love
All ministry leaders, catechists, volunteers, core team members, and Catholic
faithful are invited to join for Proclaim 2022: I Will Love. The conference
will be held at St. Ignatius Church (7810 Cypresswood Dr., Spring) on
November 11-12. The conference includes keynote speakers, breakout
sessions, networking opportunities, and time for communal prayer. Please
save the date and join us this fall! For more information contact 713-7418723 or proclaim@archgh.org or go to www.archgh.org/proclaim.

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 19 TN
Th. Đa-minh, linh mục
Mt 17,22-27

phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Thiên Chúa” (1Cr 1,2829).
Mời Bạn: Trở lại và nên như trẻ nhỏ không phải là quay về
tình trạng ấu trĩ, con nít, mà là đạt đến chiều kích trưởng thành
tâm linh. Đây là công trình của Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ
‘tước đoạt vũ khí’ của những kẻ tự cho mình mạnh, để quyền
năng Thiên Chúa được biểu lộ qua sự yếu đuối: khi đó, người
ta sẽ nói được như Thánh Phao-lô: “Tôi sống, nhưng không
còn phải là tôi, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).

ĐỂ KHÔNG LÀM CỚ VẤP PHẠM
Đức Giê-su hỏi đón ông: “Si-mon, anh nghĩ sao? Vua chúa
trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người
ngoài?” Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài.” Đức Giê-su
liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai
mắt họ, anh ra biển thả câu…” (Mt 17,25-27)

Sống Lời Chúa: Hãy sẵn sàng với biến cố ‘hiện xuống’ của
Chúa Thánh Thần, vì Ngài như gió, muốn thổi đâu thì thổi.

Suy niệm: Hai quan tiền tương đương hai ngày công là tiền
thuế đàn ông Do Thái trưởng thành phải nộp, nhằm trang trải
cho các chi phí của Đền thờ. Khi Chúa Giê-su phân biệt tư
cách “con cái-người ngoài” trong việc nộp thuế đền thờ, Ngài
gián tiếp xác nhận Ngài là Con Thiên Chúa, theo lẽ “con cái
được miễn”. Tuy nhiên, điều đáng nói là Chúa Giê-su lại
không muốn làm cớ cho người khác vấp phạm: “Nhưng để
khỏi làm gai mắt họ anh hãy lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ,
phần của Thầy và phần của anh.” Người hoàn toàn tự do để
chọn lựa, nhưng đã chọn cách nộp thuế như bao người. Hẳn đó
không phải vì sự công bằng mà vì lòng bác ái.

Cầu nguyện: Hát hoặc đọc kinh Chúa Thánh Thần.
THỨ TƯ TUẦN 19 TN
Th. Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo
Ga 12,24-26
ĐỂ GIỮ MÃI SỰ SỐNG
“Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường
mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống
đời đời.” (Ga 12,25)

Bạn nhớ rằng, tự do không có nghĩa muốn làm gì cũng được,
nhưng là tự nguyện làm điều xứng hợp phẩm giá của mình. Có
nhiều việc không buộc phải làm, nhưng vì đức bác ái, tránh
“gây cớ vấp phạm,” bạn vẫn nên làm. Do đó, trước khi làm,
cần phân định: tôi làm điều này có gây thiệt hại hay gương mù
cho cộng đoàn không? Thái độ hy sinh, chấp nhận hy sinh vì
thiện ích chung là điều chúng ta phải hướng tới.

Suy niệm: Ai cũng cho rằng cuộc sống mình đang sống là của
riêng mình. Tiếp tục cuộc sống hay dập tắt nó là tùy ở tôi. Tôi
có quyền định đoạt. Nghĩ tưởng thế, nhưng khi cái chết đến,
những gì tôi tưởng có thể giữ mãi được, chúng vuột mất khỏi
tay tôi mà không một lời báo trước, cả điều tôi tha thiết nhất là
mạng sống. Điều tôi cố giữ thì lại mất. Ngược lại, nếu tôi
không cố bám víu vào cuộc sống này, biết mở rộng lòng ra với
Đấng đã chết cho tôi và sống lại vì tôi; nếu tôi chấp nhận đưa
tay cho Ngài nắm lấy, thì đường tôi đi tới mở rộng thênh thang
và sự chết không gì khác hơn là một cuộc vượt qua đi vào
cuộc sống đời đời. Thành ra ý nghĩa cuộc sống đời này nằm ở
chỗ biết mở rộng lòng đón nhận lời Chúa và thực hành.

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn tập suy nghĩ và sống cho người
khác, không đòi quyền lợi cho bản thân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đong đầy trái tim con sự khiêm
nhường và lòng quảng đại, để con biết sống bác ái với người
khác, nhất là đừng làm cớ cho ai phải vấp ngã vì con. Amen.
THỨ BA TUẦN 19 TN
Th. Tê-rê-xa Bê-nê-đi-ta Thánh giá, nữ tu, tử đạo
Mt 18,1-5.10,12-14

Mời Bạn: Mở lòng ra với Chúa là sống yêu thương, hiệp
thông, chia sẻ, phục vụ cùng với Đức Ki-tô và theo gương Đức
Kitô. Lòng bạn đang vươn rộng tới đâu, có vượt xa hơn bản
thân của bạn hay không?

NƯỚC TRỜI CHO NGƯỜI BÉ MỌN
Đức Giê-su gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các môn đệ và
nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà
nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. (Mt
18,2-3)

Chia sẻ: Các thánh tử đạo đã chấp nhận mất sự sống gì và họ
tin sẽ được sự sống gì?

Suy niệm: Nước Trời không thuộc về thế gian, vì thế, tiêu
chuẩn đánh giá cũng như phương thức hoạt động của Nước
Trời cũng khác với thế gian. Điều mà thế gian cho là khôn
ngoan thông thái thì Thiên Chúa phế bỏ (1Cr 1,19). Và những
câu chuyện thuộc về Nước Trời dường như chứng mình điều
ngược lại: cậu bé Đa-vít lại thắng gã khổng lồ Gô-li-át; một
nhóm nhỏ dân Ít-ra-en được lãnh đạo bởi Mô-sê lại thắng Phara-ô với quân binh hùng hậu… Trong Tân Ước, Chúa Giê-su
ví Nước Trời như hạt cải nhỏ bé được gieo xuống đất hay nắm
men được vùi vào ba thúng bột… (Mt 13,31-35). Ai làm lớn
thì phải trở nên nhỏ nhất và phục vụ mọi người. Quả vậy,
“những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, thì Thiên
Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì quá yêu thương, Chúa đã đặt danh
thánh Chúa trên miệng chúng con, trao công cuộc Chúa làm
vào tay chúng con. Xin cho chúng con trở nên nghèo khó và
bớt tin chắc vào sự phù vân, được thong dong không gì ràng
buộc, để chúng con lại bắt đầu hiểu Tin Mừng và đi theo con
đường Chúa đi.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Bạn làm một việc hy sinh, bác ái để bày tỏ
lòng mến Chúa.
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THỨ NĂM TUẦN 19 TN
Th. Clara, trinh nữ
Mt 18,21-19,1

Mời Bạn: Các vụ ly dị ngày một gia tăng; nhưng đó không
phải là lý do biện hộ cho chủ trương chối bỏ tính cách bất khả
phân ly của hôn nhân. Sự chung thuỷ vợ chồng không phải là
sự ràng buộc phi nhân và phi lý. Trái lại, nhờ bí tích hôn nhân,
đôi vợ chồng trở nên hiện thân và chứng nhân của mầu nhiệm
kết hợp giữa Chúa Ki-tô và Hội Thánh (Ep 5,25-33).

THA THỨ LUÔN MÃI
Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng:
“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con
phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giê-su
đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy
mươi lần bảy.” (Mt 18,21-22)

Sống Lời Chúa: “Yêu thương và kính trọng nhau suốt đời” là
lời cam kết của đôi bạn trong ngày thành hôn. Để đạt được
hạnh phúc bền vững trong đời sống gia đình mỗi người quan
tâm chăm sóc nhau trong tinh thần đó.

Suy niệm: Truyền thống Do Thái giới hạn việc tha thứ ở mức
ba lần (x. Am 1,3; 6,9). Có lẽ Phê-rô cảm thấy một chút tự hào
khi hỏi Chúa Giê-su có phải tha đến bảy lần không, vì ông
nghĩ rằng mình quảng đại hơn nhiều so với truyền thống và
trổi vượt sự công chính của người Pha-ri-sêu cũng như giới
luật sĩ. Câu trả lời của Chúa Giêsu mở ra nét mới mẻ của Tin
Mừng về Nước Thiên Chúa: phải tha đến bảy mươi lần bảy!
Phê-rô loay hoay bận tâm về số lần, thì Chúa Giêsu lại nói đến
chuyện thái độ. Tha bảy mươi lần bảy nghĩa là tha thứ luôn
mãi, tha thứ không giới hạn. Quả thật, trong vương quốc của
Đức Giê-su, chiếc vòng kim cô của lòng thù hận đã được tháo
gỡ và thay thế bằng tinh thần tha thứ vô điều kiện.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Tình yêu, xin gia tăng tình yêu
và lòng trung tín, giúp con lớn lên mỗi ngày trong tình yêu, để
cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 19 TN
Th. Pon-xi-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô,
linh mục, tử đạo
Mt 19,13-15
HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI ĐẾN VỚI CHÚA!
Bấy giờ người ta dẫn các trẻ em đến với Đức Giê-su, để
Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. (Mt 19,13)

Mời Bạn: Trong thực tế, tha thứ không phải là điều dễ dàng
chút nào. Một nữ triết gia Do Thái, khi chứng kiến nạn diệt
chủng của Đức quốc xã đối với đồng bào mình, đã phải thốt
lên: “Tha thứ là một phép lạ!” Không ít lần trong đời chúng ta
kinh nghiệm nỗi khó khăn của việc tha thứ. Chúa mời gọi
chúng ta bắt chước mẫu gương tha thứ của Ngài trên thập
giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ
làm” (Lc 23,34).

Suy niệm: Xã hội kêu gào các công dân hãy dành cho con em
mình những điều tốt đẹp nhất. Đó là mối bận tâm lớn nhất của
mọi người nhất là những người có trách nhiệm giáo dục thế hệ
trẻ. Thế nhưng đâu mới là điều tốt nhất mà những người trẻ
đang cần? Và chính những người trẻ có biết điều tốt đẹp đích
thực mà mình cần là điều gì không? Những người đem trẻ đến
với Chúa Giê-su không phải là để Ngài cho chúng bánh kẹo,
hay những thứ vật chất chóng qua, mà là để Chúa đặt tay chúc
lành, cầu nguyện cho chúng, để Ngài âu yếm ôm chúng vào
lòng, vì Ngài nói “Nước Trời là của những ai có tâm hồn như
chúng.” Điều tốt đẹp đích thực cho người trẻ là được hưởng
trọn niềm hạnh phúc sống trong tình yêu của Thiên Chúa.
Chúng ta hãy dẫn họ đến hưởng điều đó.

Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi tập tha thứ cho một người đã
từng xúc phạm đến mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, khấng xin Chúa ban cho con
một trái tim độ lượng để biết tha thứ cho anh chị em mình.
Amen.

Mời Bạn: Ngày nay nhiều người thay vì dẫn trẻ em, và nói
rộng ra những người trẻ, đến với Chúa, thì họ ngăn cản chúng
bằng cách trao vào tay thanh thiếu niên những thứ độc hại:
những trò chơi bạo lực khiêu dâm, những sản phẩm tiêu xài
hoang phí, những phương thế ăn chơi truỵ lạc… Đại hội giới
trẻ thế giới năm 2005 có chủ đề “Venimus adorare
eum” (Chúng tôi đến thờ lạy Người) đã trở thành lời mời gọi
cho thanh thiếu niên chưa? Chính các bạn trẻ hãy hô to
lên “Hãy để chúng tôi đến với Chúa”.

THỨ SÁU TUẦN 19 TN
Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, nữ tu
Mt 19,3-12
ĐỪNG PHÂN LY!
“Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các
ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.” (Mt 19,8)
Suy niệm: Xã hội ngày nay nhân danh tự do hạnh phúc của
cặp đôi để tán thành giải pháp ly hôn. Càng nguy hiểm hơn,
nhiều người lập luận ly hôn là bản vá lỗi khi hôn nhân ngột
ngạt ‘nhạt thủy chung’. Thay vì hàn gắn những tổn thương và
mâu thuẫn, văn hóa hiện đại chọn cách của những người Pha-ri
-sêu: nại vào tiền nhân “Mô-sê đã cấp giấy ly dị mà rẫy
vợ” (c.7). Chúa Giê-su phản bác điều đó bằng cách nhắc lại
điều Thiên Chúa đã thiết định từ ban đầu: người nam người nữ
“sẽ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự
gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân
ly” (x. St 2,24-25; Mt 19,5-6). Hôn nhân là một cam kết không
được phá vỡ, chứ không phải là một tờ hôn thú mà vợ chồng
có thể xé bỏ khi chẳng còn thích nhau.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Mỗi người, cách riêng các bạn trẻ, dành mỗi
ngày ít là năm phút để đến với Chúa trong lời cầu nguyện.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương những người trẻ hôm nay,
và mở ra nhiều con đường dẫn họ đến với Chúa.
http://thanhlinh.net/
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NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Wisdom 18:6-9
The Hebrew people awaited the salvation of the just.

the greedy rich man—eating, drinking, and making
merry—we will not have a place in the kingdom.
Watchfulness means living in such a consistently moral
and obedient way that we are always ready to give an
account to God of how we have lived.

Responsorial Psalm
Psalm 33:1,12,18-22
Happy the people the Lord has chosen to be his own.

Family Connection
Years ago, most families had only one or two clocks in
their home. Today, we have clocks everywhere—on our
walls, on our microwave ovens, on our DVD players, on
our cell phones, and so on. As a family, go through the
house and count how many clocks (time-telling devices)
your family has. Talk about important events for which
family members need to be on time. Recall experiences
of being late for something, either as individuals or as a
family. Explain that in this Sunday's Gospel, Jesus talks
about how important it is for us to be aware and alert,
otherwise, we will miss something.

Second Reading
Hebrews 11:1-2,8-19
We will look for the city designed and built by God.
Gospel Reading
Luke 12:32-48
You also must be prepared, for at an hour you do not
expect, the Son of Man will come.
Background on the Gospel Reading
Jesus' instructions on how to be ready for the coming
judgment continue in the stories and sayings found in
today's Gospel. We are not to be like the greedy rich man
in last Sunday's Gospel who planned to store his great
harvest in barns rather than share it. We are, rather, to
share our wealth with those in need. The antidote for the
anxiety brought on by the coming judgment is to
relinquish our possessions and provide for the needs of
others. Our treasure will be in heaven where it will not
wear out or be destroyed.

Read aloud Luke 12:32-48. Talk about the parable that
Jesus told and discuss how the master will feel if he
arrives to find his servant doing his job. Discuss what our
job is as disciples of Jesus. Explain that, just as we need
to be aware of the time so that we don't miss anything
important, we also need to be alert and focused on our
jobs, our responsibilities as followers of Jesus.
Encourage each family member to place a sacred symbol
near the clock that they use most in the house and to use
the symbol and the clock as a reminder that it is always
“time” for us to be acting like disciples of Christ.

The other major way to be ready for the coming
judgment is to be watchful. In Luke's Gospel, Jesus tells a
parable about watchfulness to begin making this point.
We must be like servants waiting for the master's return
from a wedding banquet, which, even now, can last for a
few days in the Middle East. We must be watchful so that
even if the master comes after midnight, we will be ready
for him. This is what the coming of the Son of Man will
be like.

https://www.loyolapress.com/

Peter asks if this parable is meant for the apostles or for
the large crowd that has gathered to listen to Jesus.
Without answering Peter's question, Jesus responds with
another parable about servants awaiting the return of their
master. It begins with a question: “Who, then, is the
faithful and prudent steward whom the master will put in
charge of his servants to distribute the food allowance at
the proper time?” This parable adds to the theme of
watchfulness; it explains how to wait and reminds us of
the reward for the faithful follower at the heavenly
banquet after the judgment. If it is addressed to the
apostles, then it could also be addressed to leadership in
the early Church. Either way, the parables reminds us that
we should be found doing our jobs when the master
arrives. If we are doing our jobs, our reward will be great.
But if we relax, neglect our duties, and begin to act like
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

Cần người nấu ăn
Cần thuê người nấu ăn trong
gia đình và dọn dẹp ít việc nhà.
Cần ở lại nhà có phòng riêng.
Nhà ở khu Southwest gần chợ
Mỹ Hoa. Lương $2,500/tháng.
Xin liên lạc (281) 935-0561

SAT/ACT
Preparation
Course

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

HI-TECH
DENTAL
281.988.6155

Chợ THANH BÌNH
11810 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072
(281) 495-9709

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

TUỔI HẠC
Trung Tâm Cao Niên
10880 Bissonnet, Suite 140D
Houston, TX 77099
(832) 387-7250
Nếu đủ điều kiện, hoàn toàn miễn phí.

KÍNH MỜI

Timmy Chan’s Restaurant
Locations: Bissonnet/Synott
& 59/Bissonnet
• hiring cashiers
• part-time or full-time
(flexible hours)
Call or text 832-277-6566

BÁN ĐẤT

tại Nghĩa Trang
Forest Park Westheimer
3 lô đất gần mộ Đức Ông Thượng.

Liên lạc Bà Thắng
832.971.4061

