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Phó Tế:
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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
Phạm Bình Hải
281.299.4307
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:00 pm
Ban Giáo Lý
7:00 pm

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

NGƯỜI SAMARITANÔ NHÂN HẬU
“Chỉ có loài vật mới nhẫn tâm ngoảnh
mặt lại trước nỗi đau của đồng loại để
chăm chút cho bộ lông mượt mà của nó,
còn con người thì không”. Đây là lời phát
biểu của ông Karl Marx, một triết gia vô
thần. Tuy ông ta không tin vào Thiên
Chúa, nhưng tự trong thâm tâm, ông vẫn
tin vào sức mạnh của tình yêu, là đạo lý
căn bản của cuộc sống làm người. Còn
chúng ta thì sao? Là những người Công
giáo, chúng ta tin vào Thiên Chúa, đấng
có tên gọi là ‘Tình yêu’, nhưng chúng ta
đã thực hành luật yêu thương cụ thể như
thế nào? Qua dụ ngôn bài Tin mừng hôm
nay, Chúa cảnh báo tất cả, từ các linh
mục, tu sĩ đến giáo dân, để lay động
lương tâm từng người. Người Samaritanô
vốn chỉ là người ngoại đạo mà dân Do
thái vẫn coi như thù địch, nhưng đã trở
thành chuẩn mẫu để Chúa Giêsu đưa ra
như một tấm gương soi. Sau khi thuật lại
câu chuyện về người Samaritanô nhân
hậu, Chúa nói với người thông luật đến
hỏi Ngài, cũng như nói với chúng ta hôm
nay: “Ông hãy đi và cũng hãy làm như
vậy (c.37).

Một câu chuyện mang tính thời sự.
Ngày hôm nay, nếu Đức Giêsu đứng giữa
chúng ta và cũng thuật lại giai thoại trên,
Ngài sẽ đem ai ra để làm hình mẫu, bạn
hay tôi, linh mục này hay tu sĩ nọ? hay
Chúa lại tiếp tục đưa một người ngoại
giáo nào đó ra để mời chúng ta bắt
chước? Đức Cha Bùi Tuần khi đọc bài
Tin mừng trên đã viết lại những dòng
chia sẻ sau. “Cứ mỗi lần suy gẫm về câu
truyện này, tôi cảm thấy xấu hổ và có
chút gì mỉa mai làm tôi ray rứt. Tôi tưởng
rằng khi đưa ra một mẫu gương bác ái,
Chúa sẽ bảo chúng ta hãy nhìn vào gương
sáng nơi vị linh mục này hay tu sỹ nọ,
nhưng không, Chúa chỉ đưa ra một người
ngoại giáo làm mẫu mực. Càng suy nghĩ
tôi càng cảm thấy hổ thẹn.”

Thầy tư tế chuyên lo việc đền thờ, nhưng
đền thờ đích thực nơi con người, những
thụ tạo được Chúa dựng nên giống hỉnh
ảnh Ngài, thì ông ta lại không màng.
Cũng vậy, các thầy Lêvi thường hay đeo
bảng khắc lề luật ở trước ngực, nhưng
luật của tình yêu thì ông lại nhẫn tâm
dẫm đạp, để mặc người bị nạn nằm đó
chờ chết. Còn người Samaritanô ngoại
giáo thì khác. Anh ta không biết chút gì
về lề luật trên lý thuyết, nhưng trong thực
hành, ông lại quá tuyệt vời.
Sự ích kỷ và vô tâm nơi mỗi người,
thường xuất phát từ thái độ tự mãn mà
chúng ta vẫn hay có. Trong Tin mừng
Matthêu chương 18, Chúa nặng lời chỉ
trích thái độ trịch thượng, khoe khoang
của những người biệt phái và ký lục giả
hình. Họ là những con người bề ngoài
xem ra rất đạo đức nhưng trong lòng thì
rống tuếch, chẳng khác gì mồ mả sơn
phết bên ngoài. Cũng thế, hai ‘đấng bậc’
mà Chúa nhắc đến hôm nay, Thầy tư tế
và Thầy Lêvi, đã hoàn toàn tỏ ra vô cảm
trước nỗi đau của đồng loại. Họ vẫn tự
cho mình là những người đạo đức, không
dám sờ chạm đến xác chết vì sợ bị nhiễm
uế. Nhưng sự vô cảm và ích kỷ lại chính
là tình trạng nhiễm uế ghê tởm nhất từ
chính bên trong tâm hồn của họ. Chúng ta
cũng dễ rơi vào tình trạng giống vậy. Ông
Wilberforce, một nhà tu đức đã nói:
“Chắp tay lại để cầu nguyện thì rất tốt,
nhưng biết mở tay ra để đến với anh em,
nhất là những con người cùng khổ, thì
vẫn tốt hơn.”
Cho thì có phúc hơn là nhận.
Đây là điều Chúa đã nói với Phaolô năm
xưa, cũng như nói với chúng ta ngày hôm
nay. Gương mẫu của người Samaritanô
rất cụ thể và sống động, bởi vì ông ta đã
biết cho đi. Nhưng trên hết, chúng ta hãy
Xem tiếp trang 3

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:
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
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959
Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557
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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
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.
GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 9, từ 3:30 đến 5:30 chiều. Có thể ghi
danh trước tại Văn Phòng Giáo Xứ hoặc trong ngày khai giảng tại Nhà Thờ.
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.
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)
***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.***
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, Tuần vừa qua được $23,388 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.
GHI DANH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ
NIÊN KHÓA 2022 - 2023
Trường Mẫu Tâm sẽ bắt đầu ghi danh cho các em học Giáo Lý
và Việt Ngữ từ mẫu giáo đến lớp 12 niên khóa 2022 - 2023.
Chương trình ghi danh tại Trường Mẫu Tâm:
• Chúa Nhật: ngày 17 tháng 7 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
• Chúa Nhật: ngày 24 tháng 7 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
• Chúa Nhật: ngày 31 tháng 7 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
hoặc trong giờ làm việc của Văn Phòng Giáo Xứ
(bắt đầu ngày 17 tháng 7)
Hết hạn ghi danh sau ngày 31 tháng 7 năm 2022
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.

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

nhìn vào chính nguyên mẫu nơi Chúa
Giêsu. Ngài đã cho đi tất cả, ngay cả
mạng sống. Ngài không còn giữ lại chút
gì cho mình. Triết gia vô thần Jean Paul
Satre đã từng tuyên bố: “Tha nhân là hỏa
ngục”. Ngược lại, Chúa Giêsu lại mạnh
mẽ khẳng quyết: “Ai làm những điều tốt
cho tha nhân là làm cho chính Ngài” (x.
Mt 25). Trên Thập giá, Chúa bị mọi
người hắt hủi và mỉa mai, từ những kẻ
qua đường đến lính gác và đám đông.
Những con người này đã hoàn toàn vô
cảm trước nỗi thống khổ của Chúa. Chỉ
duy nhất một mình ông Thánh ăn trộm
đã tỏ lòng thương cảm đối với Ngài:
“Còn ông này, ông có làm gì nên tội…”
Từ trái tim biết rung lên giai điệu yêu
thương ấy, tên trộm đã được biến đổi và
trở nên một vị thánh lớn.
Kết luận
Tác giả Lý Thanh Thảo có viết một câu
chuyện rất ngắn.
Trên một chiếc xe hơi đời mới, một bà
mẹ trẻ đang dỗ đứa con.
– Ăn thêm một cái nữa đi con, mẹ
thương.
– Ngán quá, con không ăn đâu, đứa bé
phụng phịu.
– Ráng ăn một cái nữa, ngoan nào.
– Con nói không ăn mà, vứt đi, vứt nó
đi.

Thằng bé lắc đầu quầy quậy, lấy tay gạt
mạnh. Chiếc bánh kem văng ra khỏi cửa
xe rơi xuống đường sát mép cống. Chiếc
xe hơi láng bóng rồ máy chạy nhanh.
Hai đứa trẻ lem luốc đang móc rác gần
đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng trơ vội
xô đến nhặt. Mắt chúng sáng rực dán
chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy cái
bánh lấm láp, đứa em gái nuốt nước
miếng bảo thằng anh trai:
– Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.
Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã
dính chặt chẳng chịu đi cho. Đứa em
cũng sốt ruột ghé miệng thổi tiếp. Cái
miệng háu đói của chúng làm cái
bánh rơi tõm xuống cống hôi hám.
– Ai bảo anh Hai thổi mạnh làm chi. Con
bé nói rồi khóc thút thít.
– Ừ, thì tại anh. Nhưng kem còn dính tay
anh đây này. Cho em 3 ngón, anh chỉ
liếm 2 ngón thôi.
Những đứa trẻ đường phố tuy nghèo,
nhưng rất thơ ngây và đầy ắp tình người.
Chúng biết nhường nhịn và đùm bọc lẫn
nhau.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có sống
quảng đại với nhau hay chỉ sống ích kỷ
và hẹp hòi giống như thầy Lêvi hoặc
Thầy tư tế mà Chúa nói tới hôm nay.
Lm. G.B. Trần Văn Hào SDB

Café Catholica: Summer 2022
The Café Catholica summer series is open to all young adults (ages 18-39) and
features dynamic speakers, prayer, and socializing. Café Catholica 2022 will be held
in person at the Catholic Charismatic Center (1949 Cullen Blvd., Houston) on four
Mondays in July/August starting on July 11.
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. This year’s theme is: Real Presence. Come for all or
part of the evening! No registration is needed to attend.
Donations are accepted. For more information about this event, go
to www.archgh.org/cafecatholica or contact the Office of Young Adult and Campus
Ministry at or yacm@archgh.org or 713-741-8778.
Speakers listed below.
• July 11: God’s Presence through Life’s Absences
Fr. Dat Hoang, Pastor at St. Faustina in Fulshear
• July 18: Spirit Night: Companions on the Journey: The Presence of
Christ in the Lives of the Saints
Meg Hunter-Kilmer, National Speaker
• July 25: Q&A with Cardinal DiNardo
Daniel Cardinal DiNardo, Archbishop of Galveston-Houston
• August 1: Holy Desire: Theology of the Body and the Eucharist
Edward Herrera, Director of the Office of Marriage and Family Life from
Archdiocese of Baltimore

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 15 TN
Mt 10,34-11,1

Mời Bạn điểm lại những cơ hội Chúa đã ban cho bạn, nhất là
những cơ hội bị bỏ lỡ. Bạn có thấy tiếc xót cho mình không?
Rất may cho bạn, khi bạn đang đọc những dòng chữ này, bạn
vẫn còn trong 90 phút thi đấu của đời bạn! Trong thời gian còn
lại đó, xin bạn tận dụng những cơ hội Chúa ban cho, đừng bỏ
lỡ nữa!

ĐẶT CHÚA HÀNG ĐẦU
“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với
Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng
đáng với Thầy.” (Mt 10,37)

Chia sẻ: Cộng đoàn của bạn đã có thể tận dụng những ơn huệ
Chúa ban để giúp nhau thăng tiến chưa?

Suy niệm: Gia đình đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong
cuộc sống con người. Đó là nơi họ được nuôi nấng và dạy dỗ
với lòng yêu thương. Đó là nơi họ nhận lãnh nguồn động viên,
khích lệ và lời cầu nguyện để bước đi trên đường đời. Tuy
nhiên, Chúa muốn những kẻ theo Chúa phải đặt tình yêu dành
cho Chúa ưu tiên hơn tình yêu dành cho gia đình. Kỳ thực, khi
mối bận tâm dành cho gia đình ở vị trí thứ yếu so với việc làm
môn đệ Chúa, thì người ta mới biết cách yêu thương gia đình
mình. Ai thực sự yêu mến Chúa, người ấy mới thực sự yêu
thương gia đình, như C.S. Lewis diễn tả: “Tình yêu dành cho
Chúa Giê-su phải đứng hàng đầu, nhờ đó bạn càng yêu thương
hơn nữa những người mà bạn quí nhất”.

Sống Lời Chúa: Nghiêm túc kiểm điểm đời sống mỗi ngày để
kịp thời khắc phục những lỗi lầm thiếu sót.
Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội.
THỨ TƯ TUẦN 15 TN
Th. Hen-ri-cô
Mt 11,25-27
BÉ MỌN TRƯỚC THIÊN CHÚA
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì
Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết
những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé
mọn.” (Mt 11,25)

Mời Bạn: Khi đặt Chúa Giê-su ở vị trí số một, thì người ta sẽ
đặt gia đình ruột thịt của mình vào trong một gia đình rộng lớn
hơn – đó là gia đình đức tin của những ai lắng nghe và tuân
giữ Lời Thiên Chúa. Như vậy, cha mẹ, con cái là đàn chiên
của Chúa; và bạn được mời gọi nâng đỡ thân quyến mình để
họ cũng trở nên những môn đệ của Người.

Suy niệm: Người leo núi có những tâm trạng trái ngược nhau.
Đứng ở dưới mặt đất bằng, tầm mắt người ta thật hạn hẹp;
nhưng khi leo lên tới đỉnh núi, chưa kịp thoả mãn niềm tự hào
vì chinh phục được đỉnh cao thì ngay lập tức lại thấy mình thật
bé nhỏ và bị nhấn chìm trước quang cảnh đang trải rộng dưới
chân. Có thể mượn tâm trạng đó để cảm nghiệm sự sâu thẳm
vô biên của Mầu Nhiệm Thiên Chúa. Có dám từ bỏ vị trí thấp
lè tè, chật chội của cái tôi ích kỷ để đáp ứng những đòi hỏi của
cuộc sống thánh thiện, lúc đó người ta mới thấy được sự nhỏ
bé của mình và đồng thời cảm nhận được sự cao cả thánh thiện
của Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi dành thời gian xét lại lựa chọn
căn bản của đời mình để một lần nữa đặt Chúa Giê-su lên trên
gia đình máu mủ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con tháo gỡ những
ràng buộc thái quá với gia đình vốn dĩ xích chân con bấy lâu
nay. Nhờ đó, con được tự do để tận hiến đời mình cho Chúa và
để thực sự yêu thương người thân cận như ý Chúa muốn.
Amen.

Mời Bạn: Bạn không nhất thiết phải là người mù chữ thất học
mới có thể đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Trái lại, như người ta
thường nói: “Càng học càng thấy mình dốt”, điều kiện ban đầu
để đến với Thiên Chúa không phải là bằng cấp này, học vị kia
mà là thái độ khiêm tốn. Chính nhờ nhận biết mình bé mọn
bạn có thể sẵn sàng đón nhận mạc khải của Chúa. Và một khi
đã bước vào thế giới của mầu nhiệm, bạn sẽ càng thấy mình bé
mọn và càng khao khát Thiên Chúa nhiều hơn nữa.

THỨ BA TUẦN 15 TN
Mt 11,20-24
ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI
Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến
phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. (Mt
11,20)
Suy niệm: Dù bạn không phải là ‘fan’ bóng đá, hẳn bạn cũng
xuýt xoa tiếc rẻ cho một đội bóng ‘toàn sao’ sau 90 phút thi
đấu với không biết bao nhiêu cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng
lại để vuột trôi qua trước mũi giày mà không thể chuyển thành
bàn thắng và rồi bị thủng lưới trong những phút đá bù giờ.
Quy luật trong bóng đá là thế: đội bóng nào không biết tận
dụng cơ hội, đội đó sẽ chuốc lấy thất bại. Theo dòng thời sự để
ví von, cũng có thể nói như thế: Các ‘đội bóng’ Khô-ra-din, Ca
-phác-na-um, Bét-sai-đa, với biết bao cơ hội là những phép lạ
thực hiện ở giữa họ mà họ không ‘ghi được bàn thắng’ trước
đối thủ là sự ác, ắt là họ sẽ không thoát khỏi thất bại ê chề:
chính họ sẽ bị trầm luân. Chả bù với các ‘đội’ Tia và Si-đôn,
giá mà họ chỉ có được một nửa cơ hội như thế thôi, ắt họ đã
ghi bàn quyết định đó là sám hối ăn năn và lãnh nhận được ơn
cứu độ rồi.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Chia sẻ những kinh nghiệm của bạn trên con đường tìm gặp
Chúa: những thử thách bạn đã trải qua; những sự ngọt ngào
Chúa đã cho bạn cảm nếm…
Sống Lời Chúa: Trước khi cầu nguyện, bạn có một cử chỉ
diễn tả tâm tình khiêm tốn trước mặt Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa;
xin hướng dẫn con theo chân lý của Người.
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THỨ NĂM TUẦN 15 TN
Th. Ca-mi-lô Len-li, linh mục
Mt 11,28-30

đồng cảm với hoàn cảnh của người khác, thay vào đó, người ta
dễ xét nét, bắt bẻ, lên án nhau, loại trừ nhau. Điều Thiên Chúa
muốn là lòng nhân, một tấm lòng bao dung “cây lau bị giập
không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi” (Mt
12,20). Bạn hãy tự hỏi mình: tôi có đang cư xử với người khác
bằng tấm lòng nhân ái bao dung như Đức Ki-tô hay không?

HỌC VỚI THẦY GIÊ-SU
“Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm
nhường.” (Mt 11,29)

Sống Lời Chúa: Thay vì lên án, xét đoán khắt khe đối với
người khác, bạn tập nhìn người và việc theo chiều hướng tích
cực để giúp nhau sửa chữa khuyết điểm và phát huy những ưu
điểm.

Suy niệm: Các bậc võ sư công phu đã đạt tới mức thượng thừa
bao giờ cũng có những ngón đòn ruột, những thế võ bí truyền
mà các vị chỉ dạy cho những môn đệ thân tín nhất, những
người trung thành và có khả năng kế thừa sự nghiệp của mình.
Ngón bí truyền mà Thầy Giê-su dạy chúng ta “hãy học với
Chúa” không phải là khả năng làm phép lạ chữa bệnh hay trừ
quỉ, càng không phải là tài giảng thuyết hùng biện hấp dẫn. Đó
là những đòn tuyệt chiêu đem lại chiến thắng trước kẻ thù
hung hãn nhất là ma quỉ. · Đòn số Một: Hiền Lành, đòn này có
thể khuất phục tất cả mọi thứ bạo lực. · Đòn số Hai: Khiêm
Nhường, liên hoàn với đòn số một, có khả năng hoá giải được
cả nọc độc kiêu căng của ma quỉ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi điều luật chỉ có giá trị cứu độ khi
được tuân giữ với lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Xin cho
chúng con luôn biết đến với Chúa với tâm tình cảm mến tri ân
và đến với anh chị em với tấm lòng yêu mến. Amen.

THỨ BẢY TUẦN 15 TN
Đức Mẹ núi Cát Minh
Mt 12,14-21

Mời Bạn: Lắm khi chúng ta tưởng lầm rằng hiền lành và
khiêm nhường là dấu hiệu của sự yếu đuối, khiếp nhược hèn
hạ. Xin bạn nhớ cho rằng nhờ hiền lành và khiêm nhường mà
Thầy Giê-su đã tiêu diệt được tội lỗi và sự chết. Cứ chiêm
ngắm cuộc đời và nhất là cuộc thương khó của Ngài thì rõ.

“Bạn đẹp quá, giê-su ơi!”
“Đây là người Tôi Tớ Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta
yêu dấu: Ta hài lòng về Người.” (Mt 12,18)
Suy niệm: “Bạn đẹp quá, Giê-su ơi!” Nhạc sĩ Lê Đức Hùng,
trong một bài ca của mình, đã ngưỡng mộ thốt lên như thế khi
chiêm ngưỡng Đức Giê-su. Quả thật Đức Giê-su là Người Tôi
Trung “luôn đẹp lòng Chúa và được Ngài yêu mến, Chúa hài
lòng về Người” (x. Is 42,1-4) mà ngôn sứ I-sai-a đã tiên báo.
Khi Chúa Giê-su chịu phép rửa ở sông Gio-đan, chính Chúa
Cha xác nhận điều đó cùng với Chúa Thánh Thần lấy hình
chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Chúa Giê-su thật đẹp vì
Ngài ‘chạnh lòng thương’ chữa lành người bại tay trước những
cặp mắt căm tức của những người Pha-ri-sêu. Đức Ki-tô sẵn
sàng đối chất với người Do thái về việc đó và rồi Ngài đã
chiến thắng tội lỗi đem lại nền công lý cho vạn dân nhờ cái
chết của Ngài trên thập giá. Chân dung của Đức Giê-su Ki-tô
quả là trùng khớp với chân dung Người Tôi Trung của Chúa
mà I-sai-a đã mô tả.

Chia sẻ: Cần phải có nghị lực thật mạnh mẽ và tâm hồn thật
cao thượng mới có thể dùng “hiền lành và khiêm nhường” để
chiến thắng bạo lực và kiêu căng. Bạn thảo luận xem có thật
như thế không.
Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm những biến cố trong cuộc đời
Chúa Giê-su, đặc biệt trong cuộc thương khó của Ngài để thấy
được đức “hiền lành và khiêm nhường” của Chúa, để mến
phục, thấm nhiễm và sống như Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Giê-su hiền lành và khiêm
nhường vô cùng, xin hãy dạy con sống như Chúa.
THỨ SÁU TUẦN 15 TN
Th. Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ HT
Mt 12,1-8

Mời Bạn: “Bạn đẹp quá, Giê-su ơi!” Có bao giờ bạn thốt lên
lời đó khi chợt nhận ra Đức Giê-su, Người Tôi Trung, thật đẹp,
thật đáng mến chưa? Mời bạn sốt sắng suy niệm Lời Chúa để
chiêm ngắm chân dung Ngài và cứ để niềm yêu mến thiết tha
trào dâng trong tâm hồn bạn và xin Người Tôi Trung biến đổi
bạn trở nên giống Ngài, cho bạn được kết hiệp nên một với
Ngài.

CHÚA MUỐN LÒNG NHÂN
“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 12,7)
Suy niệm: Luật lệ là những quy tắc được đặt ra để đảm bảo
được sự hài hòa trong cách ứng xử của con người và nhờ đó
giúp cho con người thăng tiến. Thế nhưng, thói nệ luật khiến
cho những qui định vốn cần thiết trở nên hình thức cứng nhắc
và vô nghĩa. Việc tuân giữ các giới răn của Chúa cũng có nguy
cơ rơi vào thói nệ luật như đã thấy trong cách giữ luật của các
kinh sư và người Pha-ri-sêu. Trước thói nệ luật của họ, Chúa
Giê-su nhấn mạnh: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ
tế.” Chúa Giê-su muốn con người đến với Chúa bằng cả tấm
lòng, bằng tình yêu thương thay vì là bằng những luật lệ hình
thức cứng nhắc.

Chia sẻ: Bạn cảm mến nét đẹp nào trong chân dung Người Tôi
Trung “rất mực hiền lành” mà I-sai-a mô tả?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian để suy niệm Lời
Chúa và dâng lên Chúa những tâm tình cảm mến sâu xa.
Cầu nguyện: Dâng lên Chúa lời tâm sự tha thiết nhất của
chính bạn.
http://thanhlinh.net/

Mời Bạn: Đối với Chúa mà đã thiếu tấm lòng thì khi cư xử
với nhau người ta cũng sẽ thiếu cảm thông với nhau, thiếu sự
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Deuteronomy 30:10-14
Moses reminds the people that God's commandments are not
remote but are already in their hearts.

puts him on his own animal, takes him to an inn to recover,
and promises to pay all his expenses. The hated enemy is the
compassionate neighbor in this parable.
Jesus has demolished all boundary expectations. It is not social
definitions such as class, religion, gender, or ethnicity that
determines who is our neighbor. A neighbor is a person who
acts with compassion toward another. The point becomes not
who deserves to be loved as I love myself, but that I become a
person who treats everyone with compassion.

Responsorial Psalm
Psalm 69:14,17,30-31,36-37
Turn to the Lord in your need, and you will live.
Second Reading
Colossians 1:15-20
Jesus is the head of the body, the Church.

When Jesus asks the lawyer who was the neighbor in the story,
the lawyer can't bring himself to say it was the Samaritan. All
he says is that it was “the one who treated him with mercy.”
Jesus' response was similar to that of the first discussion: “Go
and do likewise.” The lawyer, and we, know what is right. The
key is to do it.

Gospel Reading
Luke 10:25-37
The parable of the Good Samaritan
Background on the Gospel Reading
As Jesus continues his journey to Jerusalem, he is confronted
by a scholar of the law who wants to test him. In the Gospels
of Mark and Matthew, Jesus is asked about the greatest
commandment. Here, in Luke's Gospel, the lawyer asks what
we must do to inherit eternal life. In the other two Gospels,
Jesus answers the question by quoting Deuteronomy 6:5, on
loving God with all your heart, and Leviticus 19:18, on loving
your neighbor. Here Jesus asks the expert to answer this
question, “What is written in the law?” The man is caught and
responds with Deuteronomy 6:5. This verse is one of the most
important prayers in Judaism, and it was said twice a day in
Jesus' time. Love of God and love of neighbor are what is
required for eternal life. Jesus' response is simple, “Do this and
you will live.”

Family Connection
Families rely on selfless love. Parents show love for their
children not just when it's convenient, but whenever their
children's needs must be met. Imagine if the members of a
family were concerned only with their own needs. How
quickly things would fall apart!

In the story of the Good Samaritan, we learn about someone
who went out of his way to care for the needs of another. He
recognized the victim as his brother and accepted
responsibility for him. As a family, talk about the
responsibilities of each member of the family. Share how you,
as parents, care for the needs of everyone in the family even
when it's inconvenient. Ask your children to share times when
they did chores and helped the family even when it was not
convenient.

Having been shown up by Jesus, the lawyer tries another
question: Who is my neighbor whom I must love like myself?
In the society of Jesus' time, with its distinctions between Jews
and Gentiles, men and women, clean and unclean, this was a
trick question. Jesus responds with one of the most beautiful of
all the parables, the Good Samaritan. It is found only in Luke's
Gospel.

Read aloud this Sunday's Gospel, Luke 10:25-37. Talk about
how the Samaritan went out of his way to care for the needs of
the victim. Make a commitment as a family to follow the
example of the Good Samaritan. Explain that the more you
learn to accept responsibility for each other's needs at home,
the more you'll be able to accept responsibility for the needs of
others in the world.

The road from Jerusalem to Jericho descends 3,300 feet in just
17 miles. Its narrow passes and rocky terrain made it an easy
place for bandits to wait for travelers. The traveler in this
parable is identified only as “a certain man.” Luke uses this
phrase in many of his parables so that the audience, Jew or
Gentile, could identify with the man. After the attack, the man
is left for dead, naked and bleeding on the side of the road. A
priest comes along, but rather than helping, as one might
expect, he moves to the other side of the road. Another
religious person comes along, a Levite who assists in the
Temple. His reaction is the same as the priest's. Both of them
choose to not even find out if the man is alive. A third person
comes along. The listeners would probably expect him to be
an Israelite. This would make the parable a criticism of the
religious leadership. Instead he is a Samaritan, an Israelite's
most hated neighbor. Samaritans were descendents of Jews
from the northern part of the country, who had intermarried
with Gentiles and did not worship in Jerusalem. The Samaritan
not only goes over to the injured man but cleans his wounds,
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

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

281.988.6155

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

BÁN ĐẤT

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

Liên lạc Bà Thắng
832.971.4061

