CHÚA NHẬT
XXVI
THƯỜNG NIÊN
NĂM B
Twenty-Sixth Sunday
in Ordinary Time

Ngày 30 tháng 9
năm 2018
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

QUYỀN NHÂN DANH CHÚA

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:
Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Phêrô Nguyễn Đức Cường
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

Bảo vệ quyền lợi là một khuynh hướng chúng ta có thể tìm thấy ngay cả ở
những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn.
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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
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

Bùi Ngoan
281.745.6286

11:00 am

Phạm Harry Hưng
832.640.9417

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

Thực vậy, trong Cựu Ước, Giosuê, người tuỳ tùng của Maisen đã muốn dành ơn
nói tiên tri cho một số thân tín của mình mà thôi. Con trong Tân Ước, các tông
đồ đã ngăn cấm những kẻ không thuộc nhóm 12 của các ông được nhân danh
Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Thái độ của Gioduê và của các tông đồ đã tỏ lộ một cái
nhìn hẹp hòi và cục bộ về quyền năng của Chúa được ban cho các ông. Các ông
đã chủ quan mà nghĩ rằng: Quyền năng các ông có trong việc trừ quỷ là do
thuộc về nhóm Mười Hai và được Chúa tuyển chọn. Các ông quên rằng mình đã
trừ quỷ nhân danh Chúa Giêsu, chứ không phải tự khả năng của bản thân mình.
Như vậy Chúa Giêsu đã bị che khuất, hay đúng hơn đã bị giới hạn bởi cái đầu
óc phe nhóm và bè phái.
Thế nhưng, Thiên Chúa không muốn người ta đóng khung quyền năng của
Ngài, cũng không muốn để ai chiếm lấy quyền năng đó làm của riêng. Trong
Phúc Âm, Chúa Giêsu đã giúp các môn đệ nhận ra sự thật, Ngài nói: Không ai
nhân danh Thầy làm phép lạ, rồi lại có thể nói xấu Thầy. Các tông đồ có thể trừ
được quỷ, không phải nhờ ở việc các ông thuộc về nhóm Mười Hai, mà chính là
nhờ danh Chúa Giêsu, nhờ ở quyền năng của Thiên Chúa. Như thế, nhân danh
Chúa Giêsu mà làm phép lạ và truỳ quỷ, tức là đã tin vào Ngài. Và một người
đã làm được các phép lạ nhờ ở một lòng tin, sẽ không thể quay lưng chống lại
Ngài.
Như thế, quyền năng người ta có được là do lòng tin ở Chúa, chứ không phải do
bất cứ tước hiệu nào người ta mang lấy. Sở dĩ các tông đồ làm được viêc nọ việc
kia cũng là do bởi đã tin vào Chúa và đã thuộc về Ngài. Phêrô sau này đã hiểu
rõ bài học trên đây của Chúa Giêsu, khi ông đứng trong sân đền thờ và chữa
lành cho người bất toại. Ông nói: Chính nhờ tin vào danh Đức Kitô mà anh này,
như quý vị đã thấy, được làm cho vững mạnh. Và thánh Phaolô trong bức thư
gởi tín hữu Côrintô cũng đã lập luận: Vậy những kẻ thuộc về Ngài thì hành
động như Ngài, cũng thế, những kẻ hành động như Ngài thì thuộc về Ngài.
Để giúp các ông loại bỏ óc bè phái vị lợi, cũng như để giúp các ông biết tôn
trọng những người đã tin ở Ngài, Chúa Giêsu xác quyết: Một việc làm nhỏ đối
với những người tin, dù chỉ là cho đi một ly nước lã, cũng đáng được ân thưởng.
Trái lại, làm cớ vấp phạm cho một kẻ bé mọn, đã tin vào Chúa, thì cũng đáng bị
xô xuống biển. Là những người tín hữu, chúng ta có biết thực sự cộng tác với
nhau, để danh Chúa mỗi ngày một cả sáng và Nước Chúa mỗi ngày một rộng
mở hay không?
www.gpcantho.com

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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THÔNG BÁO GIÁO XỨ

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:
Phạm Harry Hưng

ĐỀN TẠ VÀ DÂNG BÔNG KÍNH ĐỨC MẸ
Tháng Mười, Tháng Mân Côi, 7:30 tối thứ Hai và Ba, sẽ có giờ đền tạ và dâng bông
kính Đức Mẹ. Các ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 7:30 tối, thánh lễ và nghi thức dâng bông
kính Đức Mẹ.
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 10 các em dâng hoa kính Đức Mẹ trước thánh lễ 6 giờ chiều.
HAI NGÀY HỌP MẶT GIÁO XỨ
Giáo Xứ có hai ngày họp mặt vui hằng năm:
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 10 từ 5:00 chiều đến 10:00 đêm;
Chúa Nhật ngày 7 tháng 10 từ 8:00 sáng đến 10:00 đêm.
Xin quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng gia đình đến chung vui để giúp phát triển giáo xứ.
TRƯỜNG MẪU TÂM NGHỈ HỌC
Chúa Nhật, ngày 7 tháng 10, Trường Mẫu Tâm nghỉ học chung vui Hai Ngày Họp Mặt
của Giáo Xứ. Sẽ không có Thánh Lễ 2:30 trưa.

- 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

DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
là $85,000 Mỹ kim. Những ai chưa đóng góp, xin vui lòng đóng góp cho Tổng Giáo
Phận $150 Mỹ kim, hay nhiều ít tuỳ khả năng. Rất mong sự cộng tác của quý Ông Bà
Anh Chị Em.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Đóng Góp (tính đến 16/9/18)

$75,410

% Đóng Góp

88.72%

Còn Thiếu
TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

Số Gia Đình đã đóng góp
(1,516 Gia Đình ghi danh Giáo Xứ)

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
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767

$9,590
426

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%
• AB Flooring & Remodeling - 5%
 Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
• AYVA Banquet Center - 5%
 Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)
LÁI XE TRONG KHUÔN VIÊN GIÁO XỨ
Chỉ được lái xe tối đa là 5 mile một giờ (5 mph). Để tránh tai nạn và giúp cho giao thông
trong khuôn viên Giáo Xứ được nghiêm chỉnh, lối vào Giáo Xứ là đường một chiều bên
phía Nhà Thờ Tin Lành, lối ra một chiều phía bên chợ Walmart.
Từ trong khuôn viên của Giáo Xứ đi ra đường Kirkwood chỉ được phép quẹo phải. Xin
mọi người nghiêm chỉnh thi hành, nếu không, có thể bị giấy phạt của cảnh sát.
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,051 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
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VÉ SỐ NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Giai Đoạn III
Hai Ngày Họp Mặt Giáo Xứ
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 10 - 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm
Chúa Nhật, ngày 7 tháng 10 - 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm
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

Lô Độc Đắc:
2018 Lexus NX300

Lô Hạng Nhất:
Tempur-Pedic
Queen Size Mattress
(Bảo Trợ: Anh Lãng Nguyễn Direct Furniture)

Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà

Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone X

Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

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

5 Lô An Ủi:
mỗi lô $100.00
Giá Ủng Hộ mỗi vé: $20.00
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ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Dương Thanh Loan
832.420.8868
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661
Giáo Lý Tân Tòng
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
Ban Xã Hội
Vũ Duy Dương
281.983.9062
Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XXVI/TN/B
Thứ hai ngày 1/10 – lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giê-su
Mt 18 , 1 – 5
Nội dung Tin Mừng
 Đứng trước câu hỏi: “ai là người lớn nhất trong Nước
Trời?” của các môn đệ, Chúa đặt một cậu bé giữa các ông
và trả lời…
 Câu trả lời của Chúa gồm ba yếu tố: - trở lại (suy gẫm lại,
suy nghĩ lại) và trở nên (sống như) trẻ nhỏ; - tự hạ (nhận ra
sự cần thiết cậy trông vào Chúa); - tiếp đón những tâm hồn
đơn sơ, chân chất…
 Thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su đã sống “như một em
nhỏ” đứng trước tình yêu của Thầy qua linh đạo “con
đường thơ ấu” của ngài…Giáo Hội trân trọng linh đạo
ấy…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Ai đón iếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp
đón chính Thầy.” (c. 50)
Gương sống: thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giê-su,
tiến sĩ Hội Thánh
Sinh ngày 2.1.1873, ngài là con út trong một gia đình đạo đức
có 9 người con, nhưng chỉ còn lại 5 người con gái và tất cả đều
là nữ tu Dòng Kín…
Thân mẫu ngài là bà Marie-Francois-Thérèse Martin mất khi Tê
-rê-sa mới 4 tuổi…
Năm 9 tuổi, ngài bị bệnh nặng và có thầm hứa với Đức Mẹ là –
nếu khỏi bệnh – thì sẽ vào Dòng Kín như các chị…Têrêsa đã
khỏi bệnh…và khao khát được dâng mình cho Chúa trong Dòng
Kín…
Do còn quá nhỏ tuổi, nhà Dòng chưa nhận Têrêsa…Dịp cùng
cha mình – ông Louis Martin – hành hương Roma, Têrêsa đã
mạnh dạn gặp Đức Giáo Hoàng để xin đặc ân được vào Dòng
Kín trước tuổi ấn định theo luật của Dòng – tuổi ấn định là 18
tuổi…
Têrêsa đã được toại nguyện: cô vào Dòng Kín năm 15 tuổi…
Hai tác phẩm tuyệt vời trình bày linh đạo của thánh nữ là “Con
đường thơ ấu” và “Nhật ký một tâm hồn” …Linh đạo này – cho
đến nay – vẫn là hấp lực đối với tất cả những tâm hồn muốn
sống sâu đậm tình nghĩa cha/con với Chúa…
Nữ tu Têrêsa Hài Đồng Giê-su đã hoàn thành hành trình “Con
đường thơ ấu” của mình giữa những cơn đau do bệnh hoạn và
niềm khao khát muốn Chúa được mọi người biết và yêu…ở tuổi
24…
Thánh nữ qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 yêu mến sự đơn sơ và phong cách làm con đối với Thiên
Chúa là Cha…
 cảm nhận sự bao bọc của Cha và cảm tạ sự bao bọc ấy mỗi
ngày…
Thứ ba ngày 2/10 – lễ các Thiên Thần Hộ Thủ
Mt 18, 1-5.10
Nội dung Tin Mừng
 Trong Lễ mừng thánh Têrêsa Hài Đồng Giê-su hôm qua,
Phụng Vụ Lời Chúa đã cho chúng ta suy nghĩ về câu hỏi
các môn đệ đặt ra với Chúa: Ai là người “lớn nhất” trong
Nước Trời?
 Chúng ta cũng đã nghe giáo huấn của Chúa giúp các môn
đệ hiểu: thế nào là “lớn nhất” trong Nước Trời cả với việc
Người đặt một em bé giữa các ông để minh họa cụ thể cho
giáo huấn ấy…
 Lễ kính các Thiên Thần Hộ Thủ hôm nay, Phụng Vụ thêm
câu 10 trong chương 18…nhằm nhấn mạnh về việc phải tôn
trọng trẻ em và những kẻ bé mọn…Đây là vấn đề lớn trong
hôm nay khi mà trẻ em và những kẻ bé mọn trên thế giới
đang bị phân biệt đối xử…Các em trở thành nạn nhân của
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bạo lực và xâm hại…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ
bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên
thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan
Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (c. 10)
Một vài trải nghiệm về sự hiện diện của Thiên Thần Hộ Thủ
Câu chuyện về bệnh nhân Patricia…
Chị bị đột quỵ và không hề có phản ứng nào trong nhiều
ngày…Nhân viên bệnh viện đã cố gắng lắm…
Sau vài ngày ở phòng điều trị đặc biệt, bệnh nhân đã có thể mở
mắt…Qua những bài tập vật lý trị liệu, bệnh nhân ngày càng
khá hơn, tuy nhiên chị vẫn phải dùng bút và giấy để giao tiếp…
Câu hỏi duy nhất và thường xuyên của chị là: Kelly đâu rồi?
Bệnh viện không có nhân viên nào tên là Kelly…Gia đình cũng
không có ai tên là Kelly…
Khi đã hoàn toàn bình phục, chị Patricia kể lại:
Vào đêm được đưa tới bệnh viện, một người phụ nữ đã nhẹ
nhàng nắm tay chị và cho biết: Tên cô ta là Kelly và cô ở đây để
giúp chi mạnh khỏe hơn…Tưởng rằng đấy là môt y tá, chị
Patricia đã hỏi xem liệu chi ta có sống nổi không? Người phụ
nữ mìm cười nói: Chị sẽ sống mạnh khỏe và nhìn thấy con lẫn
cháu của mình lớn lên…Chỉ cần nhắm mắt lại và nghỉ ngơi…
Chị đã làm như thế…cho đến khi tỉnh lại…
Rất nhiều người trong bệnh viện đã cho biết nhiều lần được
người phụ nữ tên Kelly này giúp…và – cho đến bây giờ - không
ai biết người phụ nữ ấy là ai…
Trải nghiệm thứ hai
Một người đàn ông có một cuộc gọi khẩn ấp đến nhân viên an
ninh trong thành phố ở Shreveport, Lousianna…là ông đã thấy
có một điều gì đó khác thường…
Ông không uống rượu và hoàn toàn tỉnh táo khi lái xe, nhưng tự
nhiên ông thấy trước xe mình có một người phụ nữ…Ông
hoảng quá, không kịp đạp thắng và đâm vào rào chắn bên
đường…Nhân viên an ninh cùng với người lái xe rọi đèn tìm
khắp nơi và thấy một chiếc xe bẹp dúm nằm phía dưới lề
đường…Họ lần xuống và thấy người phụ nữ lái xe đã chết,
nhưng - ở băng ghế sau – một cậu bé nhắm mắt ngồi im trong
vòng giây an toàn…Thấy ánh sáng, cậu bé từ từ mở mắt…và
người ta đưa cậu ra khỏi xe…
Thì ra hai mẹ con trên đường đến thăm người thân dịp cuối
tuần…đã bị tai nạn…
Cậu bé được trả về cho người cha…
Và chúng ta có quyền để tin rằng: Bên cạnh chúng ta luôn có sự
hiện diện của các Thiên Thần Hộ Thủ…Nếu chưa phải là lúc
Chúa gọi…thì các ngài luôn được Chúa cho phép đưa tay ra…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 tin vào các Thiên Thần Hộ Thủ và luôn nhớ rằng các ngài ở
bên chúng ta…
 cố gắng sống với “gương của các Thiên Thần”…
Thứ tư ngày 3/9 – Lc 9 , 57 - 62
Nội dung Tin Mừng
 Trong hành trình rao giảng, nhiều người đến để xin đi theo
Chúa, và Người có cho mỗi người câu trả lời dàng riêng
cho họ…
 Tin Mừng hôm nay cho thấy: - việc đi theo Chúa là do
chính Chúa gọi; - khi đã được gọi thì hết mình cho việc
mình được gọi; - không nên có những điều kiện này khác
khi được gọi…
 Điều ấy cũng xảy ra cho mỗi chúng ta trong hiện tại của
mình: -dù là ai và đang ở đâu, đang làm gì…thì cũng là
Chúa gọi tôi; - Chúa muốn tôi hết mình cho ơn gọi ấy của
mình; -không ra bất cứ một điều kiện nào khi được gọi…và
Chúa biết phải làm gì cho mình…
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Giáo huấn Tin Mừng
 “Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại
đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên
Chúa.” (c.62)
Danh ngôn
Chúng ta phải im lặng trước khi có thể lắng nghe.
Chúng ta phải lắng nghe trước khi có thể học hỏi.
Chúng ta phải học hỏi trước khi có thể chuẩn bị.
Chúng ta phải chuẩn bị trước khi có thể phụng sự.
Chúng ta phải phụng sự trước khi có thể dẫn đường.
William Arthur Ward
Khi trời đẹp hãy chuẩn bị cho thời tiết xấu.
Thomas Fuller
Cách tốt nhất để chuẩn bị cho tương lai là tập trung tất cả vào trí
tuệ, tất cả nhiệt huyết vào việc thực hiện thật tốt công việc của
ngày hôm nay. Đấy là cách duy nhất khả thi để chuẩn bị cho
tương lai.
Dale Carnegie
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 hãy chắc chắn rằng nơi tôi đang ở, việc tôi đang làm là do
Chúa gọi tôi…
 ở bình an và làm thật tốt là sống ý Chúa muốn…
Thứ năm ngày 4/10 – lễ thánh Phan-xi-cô Assisi
Lc 10 , 1 – 12
Nội dung Tin Mừng
 Sau trải nghiệm truyền giáo của Nhóm Mười Hai, Chúa bắt
đầu nghĩ đến việc sai các “môn đệ”…
 Dĩ nhiên Nhóm Mười Hai – mà Chúa gọi là Tông Đồ - có
vai trò riêng của Nhóm Mười Hai và các “môn đệ” có vai
trò của mình: công cuộc truyền giáo là chung của Giáo
Hội, nhưng mỗi Nhóm và từng con người được sai với đặc
sủng Thiên Chúa dành cho mình – phù hợp với khả năng
Chúa ban ngay từ “khi còn trong lòng mẹ”…và qua những
giai đọan huấn luyện…để thành người “lớn” – hiểu cả về
mặt đầu óc lẫn cơ thể…
 Vào thời đó…chỉ thấy Chúa sai hai Nhóm khác nhau…và
với những chỉ thị gần như giống nhau, nhưng – trong hôm
nay – thì sự khác biệt rõ hơn: các Giám Mục – được coi
như kế thừa các Tông Đồ - và linh mục, tu sĩ…cùng với các
nhà truyền giáo là giáo dân…
 Điều quan trọng là mỗi chúng ta – dù ở vai trò nào và
thuộc Nhóm nào – thì quan trọng vẫn là nhiệt tình để có thể
nói rõ với mọi người – qua lời rao giảng và cuộc sống
chứng nhân – rằng: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với
họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” (c. 9)
Gương sống: thánh Phan-xi-cô Assisi
Thánh nhân sinh năm 1181 tại làng Assisi, miền Umbria, nước
Ý trong một gia đình giàu có…Thân sinh là một doanh nhân
thành đạt…và thân mẫu là một con người đạo hạnh, tốt lành…
Lớn lên, Phan-xi-cô dễ dàng sống tương đối phóng khoáng, bởi
vì được nuông chiều và gia đình khá giả…Anh gia nhập quân
đội và đi tham chiến ở Perugia…rồi bị bắt và bi tù một năm…
Thời gian này bắt đầu có những giây phút hồi tâm và suy
nghĩ…Anh còn tiếp tục ở trong quân đội thêm một thời gian
nữa, nhưng với dằn vặt suy tư…
Anh quay trở lại quê nhà và khởi sự việc phục vụ những người
khốn cùng, bệnh tật…
Ngài tu sửa Đền Thánh Đamianô…và – trong một Thánh Lễ nghe Lời Chúa: A nh em hãy đi rao giả ng Tin Mừng…( Mt 10, 7
-10), Phan-xi-cô quyết định phân phát những gì mình có…và
sống cuộc sống khổ hạnh…bằng lương thực xin được trong
ngày…
Thân phu ngài khó chịu, ép buộc ngài không được…nên từ
ngài…Vậy là bắt đầu từ đó, thánh nhân đi khắp nước Ý, rao
giảng Tin Mừng và chia sẻ tình thương với mọi người…
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Ngài không hề có ý định lập Dòng, nhưng môn sinh – những
người yêu chuộng lối sống của ngài – ngày càng đông…nên
buộc ngài phải nghĩ đến việc có qui luật sống cho anh em của
mình…
Năm 1212, thánh nhân giúp thánh nữ Clara thiết lập Hội Chị
Em sống nghèo khó và cầu nguyện…
Thời gian sau, ngài rút lui vào trong núi ở ẩn, sống khắc khổ…
và – trong thời gian này – Chúa ghi dấu thánh trên tay chân và
cạnh sườn ngài…
Thánh nhân qua đời ngày 3 tháng 10 năm 1226…
Đấng Đáng Kính – Đức cố Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn
Văn Thuận trong “Những người lữ hành trên đường Hy Vọng,
trg 44” – có ghi lại một giai thoại khi Phan-xi-cô Assisi đến gặp
Đức Thánh Cha để xin được chuẩn y Luật Dòng…
Đức Thánh Cha thân mật hỏi Phan-xi-cô:
-Con có bao giờ thấy Chúa chưa?
-Con vừa thấy đêm qua.
-Người có nói gì với con không?
-Người với con ở bên nhau suốt đêm không nói gì…Tuy nhiên
cứ mỗi lần con nói “Cha” với Người thì Người trả lời lại với
con ngay “Con của Ta”…Cứ thế…Chẳng có gì hơn cho đến lúc
trời sáng…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 cẩn trọng hơn với việc kiếm tìm những lợi nhuận vật chất…
 sống như thế nào để những người làm ăn và tiếp xúc với
mỗi chúng ta nhận ra chúng ta là công dân của Triều Đại
Thiên Chúa…
Thứ sáu ngày 5/10 – Lc 10 , 13 – 16
Nội dung Tin Mừng
 Chúa mượn tên những thành có tiếng có tăm trong đất
nước Do Thái thời của Chúa để làm một so sánh với những
thành của người ngoại giáo đã trở thành hoang phế…và
thẳng thắn để nói với dân Do Thái thời ấy – và người có
Đạo hôm nay – rằng: Vào thời sau hết, những thành – và
con người trong những thành ấy – sẽ được nhiều ân xá, vì –
nếu họ được nghe những gì những người có Đạo được nghe
hằng ngày và mỗi ngày Chúa Nhật – có lẽ họ đã hối cải và
sống tốt hơn…
 Giáo huấn của Chúa là – với nỗi niềm hạnh phúc được
nghe Lời Chúa mỗi ngày – những người tin phải có những
“nhúc nhích” để bản thân tốt hơn trong từng ngày…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là
khước từ Thầy,; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã
sai Thầy.” (c. 16)
Ca dao
Chết trong còn hơn sống đục
Nguồn đục thì giòng không trong.
Gốc cong thì cây không thẳng.
Danh ngôn
Người bi quan để cơ hội chìm vào khó khăn. Người lạc quan
biến khó khăn thành cơ hội.
Harry Truman
Khôn ngoan đến với sự lắng nghe. Hối hận đến với sự ba hoa.
Ngạn ngữ Ý
Khi sống sung túc, phẩm hạnh lớn nhất là sự điều độ. Khi gặp
tai họa, phẩm hạnh lớn nhất là sự kiên cường.
Ph. Becon
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 biết lắng nghe và hướng cuộc sống hằng ngày theo sự
hướng dẫn của Giáo Hội…
-luôn cô gắng biết gìn giữ sự “vừa phải” trong bất cứ điều gì ở
cuộc sống mỗi ngày…
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Thứ bày ngày 6/10 - Lc 10 , 17 – 24
Nội dung Tin Mừng
 Nhóm môn đệ - 72 người – trở về từ cánh đồng truyền giáo
và phấn khởi thông báo với Chúa về những thành quả đạt
được…
 Chúa đưa họ rời xa niềm phấn khích nhất thời ấy, và đặt họ
vào thành quả chính đáng của những nỗ lực rao truyền:
Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em,
nhưng hãy vui mừng vì tên của anh em đã được ghi ở trên
trời…
 Và rồi – với sự xuất thần – Chúa thân thưa với Chúa Cha
về những gì Chúa Cha cho những người bé mọn – là các
môn dệ - biết: đấy là Chúa Cha thương mọi người…và
muốn cứu mọi người…
Lan tỏa niềm hoan lạc của Người: Người chúc phúc
cho những gì những người tin nhận được nơi Chúa
Cha – qua Người…

Với chức vụ cai đội, anh Trung và mười một bạn đồng ngũ phải
qua một cuộc khảo thí…Các bạn đồng ngũ – trừ cai đội Trung –
đều trúng tuyển vì đã đút lót trước…Không may việc chia tiền
hối lộ không đều nên có sự cãi vã…Chuyện đến tai vua Tự Đức
và cả mười hai anh cai đội đều phải đi tù…
Năm 1859, phó đề đốc Rigault de Grenouilly tấn công Đà
Nẵng, vua Tự Đức cho các tù nhân có thể chọn hoặc là nhập
ngũ hoặc là tiếp tục ở tù…Cai đội Trung cùng các bạn tình
nguyện nhập ngũ…nhưng vua Tự Đức còn nghi ngờ lòng trung
thành của binh lính có Đạo…nên ra lệnh phải dâng hương và
bước qua Thánh Giá…Cai đội Trung từ chối nên bị tống ngục
chờ bản án…
Sáng ngày 6 tháng 10 năm 1858, năm viên thượng quan cỡi
ngưa và sáu mươi lính đi bộ hộ tống ông Trung ra pháp trường
gần chợ An Hòa…Vào giờ chót có sự bất đồng ý kiến giữa các
thượng quan về bản án…và bản án bị đình chỉ để tấu trình xin
lệnh của vua…
8 giờ tối cùng ngày, án lệnh được chuyển đến từ diện Thái Hòa:
vua y án trảm quyết ông đội Trung…Các quan hối hả thi
hành…
Đầu ông đội Trung bị treo giữa chợ An Hòa ba ngày để làm
gương…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục
anh em, nhưng hãy mừng vì tên của anh em đã được ghi ở
trên trời.” ( c. 20)

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 luôn giữ tâm hồn an lạc vì đã có thể sống và giới thiệu
Chúa cho những người chúng ta gặp mỗi ngày…
 mẫu gương đội Trung tử dạo giúp chúng ta nhận ra niềm
hoan lạc đó…

Gương sống: thánh Phan-xi-cô Nguyễn Văn Trung,
cai đội, tử đạo
Ngài sinh năm 1825 tại làng Phan Xá, tỉnh Quảng Trị…Mồ côi
cha sớm, nhưng cậu Trung sống đạo rất tốt nhờ sự hướng dẫn
của bà mẹ đạo đức…Trưởng thành, cậu kết hôn với một thiếu
nữ cùng làng và có bốn người con…

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

THÔNG BÁO: PHONG CHỨC PHÓ TẾ VĨNH VIỄN
PUBLIC ANNOUNCEMENT: ORDINATION TO PERMANENT DEACONS
Ứng Viên Phó Tế Đoàn Phúc

Ứng Viên Phó Tế Phạm Hưng

Ứng Viên Phó Tế Hoàng Dũng

Các ứng viên Phó Tế đang trong giai đoạn cuối chuẩn bị lãnh nhận chức phó tế vĩnh viễn vào ngày 22 tháng 2 năm 2019. Theo
Giáo Luật đòi buộc (khoản 1051 triệt 2), nếu quý ông bà và anh chị em biết những gì ngăn trở ứng viên không thể lãnh nhận
chức phó tế, buộc lòng phải thông báo cho Tổng Giáo Phận, số điện thoại 281.543.2986 hoặc email
george.silva@smseminary.com, hay có thể liên lạc với cha chánh xứ. Hạn chót ngày 30 tháng 9 năm 2018. Xin quý ông bà và
anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho các ứng viên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
It is herewith announced that Phuc Doan, Hung Pham and Dung Hoang, candidates for the Order of Diaconate will be ordained
a deacon on February 22, 2019 at a Mass to be celebrated by Daniel Cardinal DiNardo, Archbishop of Galveston-Houston. If
any persons know of a serious reason why the candidate should not be called to ordination, please notify Deacon George Silva,
Director of Formation in the Office of the Diaconate, Archdiocese of Galveston-Houston at 281-543-2986 or email
george.silva@smseminary.com.
Please keep them in your prayers as they prepare for ordination into this sacred ministry. May they always be faithful to the
Diaconal Ministry of Service of Word, Liturgy and Charity to which they are about to be ordained. This announcement is in
compliance with Canon 1051:2 of the Code of Canon Law.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

QUẢNG CÁO VÀ BẢO TRỢ
Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
281.495.8133
Email: info@giaoxungoiloi.org

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.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

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

281.988.6155

HƯƠNG XUÂN TOFU

8388 W. Sam Houston S. Suite 134
Houston, Texas 77072
 Hương Xuân sản xuất đậu hũ tươi (trắng)

và chiên mỗi ngày

 Đậu hũ Hương Xuân không sử dụng thạch

cao và chất bảo quản

 Đậu hũ Hương Xuân đang có bán tại các chợ:

THANH BÌNH, TIẾN HƯNG, BẾN THÀNH,
VIỆT HOA, ĐỒNG KHÁNH, THẮNG HƯNG I,
THẮNG HƯNG II, HƯNG ĐÔNG, HUY VIDEO,
MỸ HOA, HỒNG KÔNG II & IV
Xin gọi:
832.581.5180 & 281.416.6231

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

