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MẦM SỐNG
Trong thiên nhiên cây trổ sinh bông trái và truyền giống cho các thế hệ cây kế tiếp nhờ
vào hạt. Mỗi hạt đều có sẵn trong đó mầm sống của cây, dù rơi vào lòng đất, hạt vẫn
ngủ yên và khi điều kiện thuận tiện hạt sẽ nảy mầm, lớn lên, tạo hạt cho thế hệ cây kế
tiếp. Nhờ thiên nhiên mà đời này qua đời nọ cây vẫn tồn tại trên trái đất.
Khoa học kĩ thuật giúp cho cây phát triển nhanh, thu hoạch tốt với phẩm chất cao. Con
người giúp cho cây tránh bị sâu rầy phá hoại hay giúp kết trái, trổ hoa trái mùa nhưng
con người không đủ khả năng tạo nên mầm sống. Thiên nhiên ban mầm sống cho hạt.
Khoa học và con người hoàn toàn lệ thuộc rất vào thiên nhiên. Con người sáng chế,
dùng vật chất có sẵn trong thiên nhiên chế thành cái mới. Tự con người không thể sáng
chế ra thứ gì mà không dùng đến vật chất sẵn có trong thiên nhiên. Mầm sống tâm linh
trong ta cũng do trời ban. Tất cả đều do ơn Chúa ban. Khi tạo dựng con người Thiên
Chúa đã gieo sẵn vào trong tâm hồn ta đức tin. Nhiệm vụ của Kitô hữu là nhận ra
Thiên Chúa để tôn thờ và làm cho đức tin lớn mạnh, trổ sinh, bông trái tốt. Điều rõ
ràng là kẻ tin hay không tin tất cả đều đi tìm kiếm cuộc sống tâm linh. Người may mắn
tìm nhận biết Thiên Chúa ở tuổi thơ; kẻ khác qua kinh nghiệm sống nhận biết Thiên
Chúa ở tuổi trưởng thành và kẻ khác nữa không nhận biết và chối bỏ Thiên Chúa hiện
hữu. Họ đi đến kết luận 'tôn giáo là sản phẩm của khối óc'. Hành trình đức tin là hành
trình luôn đòi hỏi sự tìm kiếm, dù tin hay không cũng đi tìm kiếm. Kitô hữu tin vào
Đức Kitô thì tìm kiếm để học biết và hiểu rõ hơn, mạch lạc hơn tình Chúa yêu ta;
Người không tin chối bỏ Thiên Chúa và tiếp tục tìm kiếm thêm lí luận để phản bác.
Liệu khối óc con người có khả năng chứng minh hay phản chứng Thiên Chúa hiện hữu.
Thứ đến những gì khối óc không thể chứng minh không có nghĩa là thứ đó không tồn
tại. Người thông minh là người biết khiêm nhường nhận ra cái giới hạn của con người.
Cái giới hạn rõ ràng nhất là sự chết, là bệnh tật, là có ngày vui, ngày buồn trong đời.
Liệu khoa học có vượt qua được các rào cản đó chăng? Lí luận tôn giáo là sản phẩm
của khối óc chính là tự nhận có một đời sống nội tâm nghèo nàn. Đời sống nội tâm
nghèo nàn có một tâm hồn bất an là thiếu sót lớn nhất trong đời. Dù sống nghèo vẫn có
giấc ngủ an bình; dù không quyền lực con tim vẫn thảnh thơi, thoải mái. Quần áo sang
trọng, ra kẻ thưa, vào người dạ, tiệc linh đình, thịt đầy mâm, rượu đầy bình không
mang lại an bình thật sự. Vẫn thấy thiếu, khát khao bởi thiếu tình yêu Đức Kitô.
Từ chối niềm tin vào Đức Kitô chính là từ chối nguồn gốc mình. Kitô hữu tin mọi sự
sống đến từ Thiên Chúa, Ngài là nguồn sống cho mọi loài. Đức tin Kitô giáo lớn hơn,
sâu thẳm hơn những gì khối óc có thể tưởng tượng được và đó chính là sự giầu có và
huyền diệu của niềm tin Kitô. Khối óc học hiểu biết thêm về tình yêu Chúa nhưng
không bao giờ hiểu hết những gì lớn ngoài sức tưởng tượng của khối óc. Đức Kitô
dùng hình ảnh mầm cây âm thầm mọc để nói về đức tin triển nở. Tiên tri Ezekiel cũng
dùng hình ảnh cây đại thụ, chim làm tổ, thú làm hang, cũng bắt đầu bằng hạt cát.
Thánh Phaolô cho biết chúng ta tin không vì nhìn thấy mà chính là do lòng tin
1Côrintô 6:7.
Đức tin Kitô hữu cần triển nở thành cây đại thụ mang lại tình thương, bóng mát cho
đời. Điều này diễn ra khi đức tin đó đón nhận tình yêu Chúa và liên tục đón nhận ân
sủng Chúa qua bí tích, qua lời Chúa, qua thực thi bác ái. Không phải do sự khôn ngoan
của loài người mà chính tình yêu Chúa giúp các thánh nhân thực hiện được những kì
công vĩ đại.

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

GIÁO XỨ KÍNH CHÚC

Chủ Tịch

CÁC NGƯỜI CHA

Võ Tiến Đạt

281.827.9571

NGÀY HIỀN PHỤ BÌNH AN, TRẦN ĐẦY HỒNG ÂN
THIÊN CHÚA, MẸ MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE

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
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
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. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, 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.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

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
Nguyễn Hân
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước

281.745.6286
832.668.4169
281.435.4690
832.877.2074

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Trương Đạt
281.389.0958
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Đóng Góp (tính đến 3/6/18)

$32,230

% Đóng Góp

37.92%

Còn Thiếu

$52,770

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.
myEoffering – ĐÓNG GÓP QUA MẠNG
Giáo xứ có chương trình (myEoffering - Electronic Offering) đóng góp qua Mạng hàng
tuần hoặc đóng góp những nhu cầu khác giúp xây dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín
dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương mục nhà Bank. Xin liên lạc Văn Phòng Giáo
Xứ hoặc lên trang mạng của Giáo Xứ www.giaoxungoiloi.org để ghi danh hoặc biết
thêm chi tiết.
NHÀ HÀNG BẢO TRỢ GIÁO XỨ
PHỞ DUY và KIM SƠN
Khách hàng đến Phở Duy hoặc Nhà Hàng Kim Sơn dùng bữa và mang RECEIPT về
cho Giáo Xứ, Phở Duy ủng hộ 10% và Nhà Hàng Kim Sơn ủng hộ 15% 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 xin tiền hay thùng khấn Đức Mẹ/Thánh Giuse.
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $17,867 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

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
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Eleventh Sunday in Ordinary Time
Cycle B
First Reading
Ezekiel 17:22–24
I, the Lord, bring low the high tree and lift high the lowly tree.
Responsorial Psalm
Psalm 92:2–3,13–16
They that are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God.
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
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

Second Reading
2 Corinthians 5:6–10
The lives of all are to be revealed before the tribunal of Christ.

Gospel Reading
Mark 4:26–34
The reign of God is like a mustard seed.
Background on the Gospel Reading
After Lent, the Easter season, and three Sundays of feast days—Pentecost, Most Holy
Trinity, and Most Holy Body and Blood of Christ—the Church returns to Ordinary
Time. This Sunday’s Gospel from Mark carries a significant message regarding faith
and the Kingdom of God.
In Mark’s Gospel, Jesus appears reluctant to reveal his identity as the Son of God.
After performing miracles of healing, he warns those cured to tell no one (see Mark
1:44, 3:12, 5:43, 7:36, and 8:26). Also, when preaching, Jesus chooses to speak to the
crowds in parables, leaving them to discern his message. Only to his disciples does
he explain the parable’s meaning, and he does this in private at a later time.
Today’s Gospel Reading consists of two parables about seeds. In the first, Jesus tells
those gathered that this is “how it is with the kingdom of God.” A man scatters seed
which over time sprouts and develops. Then when the grain is ripe, the man harvests
his crop. The emphasis in the parable is on the seed, which seemingly has the power
to grow on its own. In this it is like the Kingdom of God. While on earth, Jesus
planted the seeds of the kingdom by his life, miracles, teaching, and suffering.
However, the kingdom is not yet fully established. Although already present in Jesus
and his group of twelve, it has yet to come to fruition; just as the seed in the parable
needs time to grow, so does God’s kingdom.
The second parable focuses on the tiny mustard seed. Though not the smallest of all
seeds, it is most likely the smallest that a first-century farmer in Jesus’ part of the
world would have sown. Small as the mustard seed is, it develops into a tree. Though
the mustard tree generally averages only nine to twelve feet in height, it has a wide
expanse and provides a nesting place for birds. Just as the tree welcomes the birds, so
is God’s kingdom welcoming and open to many.

Ban Xã Hội
Vũ Duy Dương
281.983.9062

These parables help us discern something about the kingdom of God and our own
faith. In God we live and move and have our being, but God is a mystery and his
kingdom, though present, has not yet come into its fullness. Today, the Kingdom of
God is present in the Church. The mission of proclaiming the Good News of the
Kingdom given to the Apostles is now given to us. But just as seeds need time to
come to fruition, so does the Kingdom of God. That is why in the Lord’s Prayer, we
pray, “thy kingdom come.” We know that it will come in its fullness at the end of
time. All we need is faith.

Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

www.loyolapress.com

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 Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN
Tuần XI/TN/B
Thứ hai ngày 18/6 – Mt 5, 38 – 42

Giáo huấn Tin Mừng
 “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời
là Đấng hoàn thiện.” (c.48)

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su tiếp nối giáo huấn của Người về việc “kiện
toàn Lề Luật”…
 Theo Người, luật yêu thương của Tân Ước phải đưa con
người vươn cao và vượt trên mọi giới hạn trần tục: không
phải là chuyện mắt đền mắt, rằng đền răng…mà là thái độ
phải có của “kẻ sĩ trong tôn giáo”: nhường nhịn, kiên
nhẫn…để có thể thay đổi tình huống…

Ca dao
Người thanh tiếng nói cũng thanh.
Chuông kêu, khẽ gõ bên thành cũng kêu.
Vàng sa xuống giếng, khôn tìm…
Người sa lời nói, như chim sổ lồng!

Giáo huấn Tin Mừng
 “Ai xin thì hãy cho; ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh
mặt đi.” (c. 42)

Danh ngôn
Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi.
Voltaire

Ca dao
Giàu nhân nghĩa hãy giữ cho giàu.
Khó tiền bạc, chớ cho rằng khó!

Kẻ yếu không bao giờ tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của kẻ
mạnh.
Mahatma Gandhi

Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 tập để biết bỏ qua những bất đồng hằng ngày trong gia
đình…
 sẵn sáng tha thứ cho những tổn thương và cầu nguyện cho
mọi người…

Môi hở răng lạnh, máu chảy ruột mềm.
Danh ngôn
Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế.
Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải
sự khổ sở của nhau.
Charlie Chaplin

Thứ tư ngày 20/6 – Mt 6, 1-6.16-18
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su giáo huấn về “cách” làm các việc đạo đức
theo tinh thần của Chúa: đấy là đừng chiêng trống rộn
ràng…nhằm phô trương …
 Cụ thể, Chúa đi vào chi tiết đôi ba việc thường làm để
minh họa: - làm việc bố thí thì “đừng cho tay trái biết việc
tay phải làm”; - cầu nguyện thì nên “đóng cửa phòng” để
thân thưa với Chúa quả tim cận kề quả tim; - ăn chay thì
mặt mũi phải tươi tỉnh, thân thể, đầu tóc thơm tho…
 Lý do là để “Cha của anh – Đấng thấu suốt những gì kín
đáo, sẽ trả lại cho anh”…

Nhiệm vụ của chúng ta là tự giải phóng bản thân bằng cách
làm rộng vòng tròn của lòng trắc ẩn để ôm lấy mọi sinh vật
sống và tất cả nét đẹp của thiên nhiên.
Albert Einstein
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 đủ can đảm để im lặng đứng trước một sự phỉ nhổ hay
cười chê nào đó…
 biết mỉm cười với con người hay soi mói và nói xấu
mình…
Thứ ba ngày 19/6 – Mt 5, 43 – 48

Giáo huấn Tin Mừng
 “Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả
lại cho anh.” (c. 18b)

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su tiếp tục giáo huấn của Người về chuyện
“kiện toàn Lề Luật”…
 Hôm nay Người đưa ra một giáo huấn có thể nói là vô
cùng khó thực hiện, nhưng Người khuyến khích những
người tin phải cố gắng để thực hiện cho bằng được trong
cuộc sống hằng ngày: đấy là “hãy yêu kẻ thù và cầu
nguyện cho những kẻ ngược đãi” anh em…để xứng đáng
là “con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.”
 Thực tế thì đã có rất nhiều những anh chị em tin Chúa đã
có thể vượt qua được chính mình để thực hiện giáo huấn
này – cụ thể như Đức Đáng Kính Hồng Y Phan-xi-cô
Nguyễn Văn Thuận của chúng ta…
 Dĩ nhiên có thể có những gục ngã khi tập sống giáo huấn
này của Chúa, nhưng – với ơn Chúa và sự nỗ lực của bản
thân – chúng ta sẽ thành công…
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Ca dao
Nhún nhường quý trọng biết bao…
Khoe khoang, kiêu ngạo ai nào có ưa!
Bây giờ chưa biết vàng thau,
Đời sau kính trọng người cao tu hành.
Danh ngôn
Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều
thường nói ít.
Jean Jacques Rousseau
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Thứ sáu ngày 22/6 – Mt 6 , 19 - 23

Một trong những lý do khiến chim chóc và lũ ngựa không cảm
thấy bất hạnh là vì chúng không cố gắng gây ấn tượng với
những con chim và ngựa khác.
Dale Carnegie

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su giáo huấn chúng ta về hai vấn đề: vấn đề ky
cóp cho mình kho tàng trên trời và vấn đề giữ cho mình ở
trong ánh sáng của Lời Chúa…
 Cách cụ thể, Chúa đưa ra một tình trạng vẫn xảy ra trong
thế giới con người: của cải vật chất gom góp sẽ bị mối
mọt đục khoét, gặm nhấm…Nhưng của cải thiêng liêng –
tức các việc lành phúc đức mang lại hạnh phúc đời sau –
thì mối mọt cũng như kẻ trộm chào thua…Như vậy Người
muốn chúng ta dùng của cải vật chất mình có hôm nay để
lo cho có một kho tàng trên trời…
 Chúa kêu gọi chúng ta sống trong ánh sáng Lời Chúa và
tỏa sáng quanh mình…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 đừng lợi dụng từ thiện để tự tâng bốc hay làm lợi cho bản
thân…
 sâu lắng hơn trong những hành động làm chứng cho Tin
Mừng bằng sự khiệm tốn và hạ mình…
Thứ năm ngày 21/6
Lễ thánh Lu-y Gôn-za-ga, tu sĩ – Mt 6, 7 - 15
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su “kiện toàn” việc cầu nguyện: đừng dài lời
cách vô hồn và vô bổ…
 Người đích thân dạy chúng ta kinh “Lạy Cha” ngắn gọn,
đầy đủ ý và nghĩa…
 Người nhấn mạnh đến việc cụ thể hóa sự tha thứ cho lẫn
nhau, vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta từng người…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời,
nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét
vách lấy đi.” (c. 20)
Ca dao
Bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy!

Giáo huấn Tin Mừng
 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha
chúng con là Đấng ngự trên trời…” (cc. 9 – 13)

Ai ăn mặn, nấy khát nước!
Thợ may ăn giẻ, thợ mã ăn hồ!

Gương sống: thánh Lu-y Gôn-za-ga, tu sĩ
Ngài sinh năm 1568 tại miền Bắc, nước Ý và là con của bá
tước Pher-năng-đi-nô. Trước khi sinh ngài, bà mẹ bị đau nặng
thập tử nhất sinh…Bà đã khấn xin Đức Mẹ phù hộ để bà thoát
cơn bệnh hoạn và sinh con xuôi thuận…thì sẽ dâng con mình
cho Chúa…Và bà đã được như ý…

Danh ngôn
Có lẽ đức hạnh không là gì hơn ngoài sự nhã nhặn của tâm
hồn.
Honoré de Balzac
Mỗi ngày, ai cũng nên ít nhất là nghe một bài hát, đọc một bài
thơ, xem một bức tranh hay ảnh đẹp, và nếu có thể , nói vài lời
phải lẽ.
Johann Wolfgang von Goethe

Vậy là ngay từ khi còn nhỏ, mẹ ngài đã tập cho ngài biết kính
mến Chúa, tôn sùng Đức Maria…Nhưng cha ngài lại muốn
ngài thăng tiến qua cuộc đời binh nghiệp…nên hay đưa ngài đi
dự các cuộc duyệt binh và luyện tập quân sự…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 cố gắng thu gom nhiều điều tốt lành mỗi ngày để làm
thành kho tàng trên trời của mình…
 giữa cho những gì mình làm và nói có ánh sáng của Lời
Chúa hướng dẫn…

Năm 1577, ngài được gửi đi học ở Flo-ren-ce…và đã tự khấn
hứa giữ mình đồng trinh cũng như quyết tâm dâng mình cho
Chúa…
Về lại gia đình, vì vâng lời cha, ngài vào giúp trong triều đình,
nhưng hễ có dịp là ngài lại ngỏ ý xin vào Dòng…
Suốt ba năm trời kiên nhẫn, cuối cùng ngài được chấp thuận
vào Dòng và hai năm sau thì ngài được gia nhập hàng giáo
sĩ…

Thứ bảy ngày 23/6 – Mt 6 , 24 – 34
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su giáo huấn chúng ta về thái độ phải có đối với
tiền của và niềm tin đặt để nơi Đấng Quan Phòng…
 Về thái độ với tiền của: đừng để cho tiền của chi phối con
người và sinh hoạt của mình, vì tiền của chỉ là phương
tiện …
 Về niềm tin nơi Đấng Quan Phòng: Chúa muốn chúng ta
hoàn toàn đặt niềm tin nơi Thiên Chúa – Cha chúng ta…
 Từng ngày sống, hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức
công chính…

Năm 1591, một trận dịch đã xảy ra tại Roma…Ngài tình
nguyện giúp những người bệnh, chôn cất người qua đời…và
bản thân ngài cũng bị nhiễm…
Bệnh tình ngày càng trầm trọng, ngài qua đời ngày 21 tháng 6
năm 1591, khi mới 23 tuổi…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 cố gắng tập cầu nguyện bằng con tim suy gẫm hơn là bằng
lời môi miệng…
 kiên trì với Ơn của Chúa để thay đổi cách nghĩ và cách
làm của mình hầu làm sáng danh Chúa Cha…

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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Giáo huấn Tin Mừng
 “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công
chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm
cho.” (c. 33)

trưởng thành, Thầy đã xin đi tu làm Thầy Giảng…Học xong,
Thầy được nhận tu phục, được Đức Cha Minh chọn giúp việc
ngài…và Thầy đã trung thành theo Đức Cha trong suốt thời
gian thử thách, bách hại…

Gương sống: thánh Đaminh Minh và Phan-xi-cô Chiểu,
Giám Mục và thầy giảng, Tử Đạo (mừng ngày 24/6)

Thời gian bắt bớ, Đức Cha Minh và Thầy Chiểu cùng nhau
qua Kiên Lao ẩn trú với Đức Cha Y…Ngày 27 tháng 5 năm
1818, vì có người tố giác…nên quan quân vây làng Kiên
Lao…Họ bắt được Đức Cha Y, nhưng Đức Cha Minh và Thầy
Chiểu chạy thoát…Hai ngài xuống thuyền đi Hải Dương…
Một ngư phủ nhận ra các ngài nên tố giác…Vậy là các ngài bị
bắt và bị giải về Nam Định…

Đức Cha Đaminh Minh vốn là người Tây Ban Nha, sinh năm
1765 và tên là Hê-na…Từ nhỏ đã khao khát dâng mình cho
Chúa nên năm 16 tuổi, cậu Đaminh xin gia nhập Dòng thánh
Đaminh…Thầy Đaminh đã tình nguyện đi giảng Đạo ở Việt
Nam nên ngày 20 tháng 9 năm 1789, Thầy chịu chức Linh
Mục và được sai đi truyền giáo tại miền Bắc Việt Nam…

Tại đây, các ngài bị tra tấn, mang gông và buộc phải bước qua
Thánh Giá, nhưng các ngài cương quyết từ chối, đồng thời lớn
tiếng tuyên xưng đức tin của mình…

Cha Đaminh có nhiều khả năng và đầy lòng đạo đức nên được
chọn làm bề trên chủng viện Tiên Chu…và ít lâu sau được bầu
làm cha chính địa phận…Ngày 9 tháng 9 năm 1800, Đức
Thánh Cha đã chọn ngài làm Giám Mục, phụ tá Đức Cha Y…

Thấy không thể lay chuyển nổi, các quan kết án trảm quyết và
đệ đơn xin vua Minh Mạng phê chuẩn…
Ngày 26 tháng 6 năm 1838, các ngài được đưa ra pháp trường
Bảy Mẫu…Các ngài đã hết sức vui mừng tạ ơn Chúa…

Ngài sống khiêm nhường, thánh thiện và nhiệt thành rao giảng
Tin Mừng…Len lỏi khắp nơi khắp chốn để thăm viếng giáo
dân, khuyến khích họ giữ vững đức tin trong cơn thử thách…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 coi chừng rơi vào tình trạng tôn thờ ngẫu tượng tiền của…
 gắn bó nhiều hơn với những giá trị bền vững là đức tin,
đức ái, đức cậy…

Ngài có được một vị trợ tá đắc lực: đó là Thầy Giảng Phan-xicô Đỗ Văn Chiểu…

Thầy Phan-xi-cô Chiểu sinh năm 1761 tại làng Trung Lễ, Giáo
Xứ Liên Thủy, thuộc Giáo Phận Đông Đàng Ngoài…Khi

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Archdiocese of Galveston-Houston
Silver (25th) & Golden (50th)
Anniversary of Marriage
The 2018 Wedding Anniversary Jubilee Mass honoring
couples celebrating their Silver (25th) and Golden (50th)
Anniversary of marriage in the Catholic Church will be at
the Co-Cathedral of the Sacred Heart.

Silver (25th) Anniversary:
August 24: Deadline to register
September 16 at 3pm: Wedding Anniversary Jubilee Mass

Golden (50th) Anniversary:
September 30: Deadline to register
October 21st at 3pm: Wedding Anniversary Jubilee Mass
Please register online at
https://www.archgh.org/offices-ministries/pastoraleducationalministries/family-life-ministry/marriageenrichment/wedding-anniversary-jubilee/
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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

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

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.
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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
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