CHÚA NHẬT
XVIII
THƯỜNG NIÊN
NĂM B
Eighteenth Sunday
in Ordinary Time

Ngày 5 tháng 8
năm 2018
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

CỦA ĂN THIÊNG LIÊNG

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

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, chúng ta thấy Chúa Giêsu có một đường lối huấn
luyện rất đặc biệt. Đường lối ấy, nói theo ngôn ngữ hiện nay, là rất sư phạm. Ngài đi từ
các việc cụ thể, từ cái mắt thấy tai nghe, từ cái mà người ta cảm nghiệm được để nói về
những thực tại siêu nhiên.

CHRIST, THE INCARNATE WORD

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, để nói cho ông Nicôđêmô hiểu về sự cần thiết phải được tái sinh để được
vào Nước Trời, Ngài bắt đầu nói về nước và Thần khí. Ai sinh ra cũng từ trong một bọc
nước và phải thở. Kẻ tái sinh bởi ơn trên cũng phải sinh ra từ nước và thần khí. Đó là
nước từ cạnh sườn Ngài chảy ra khi Ngài đã trao thần khí.
Để làm cho người ta hiểu Ngài là ánh sáng thế gian, Ngài đã mở mắt cho một người mù
từ khi mới sinh. Và Hôm nay để mạc khải cho chúng ta biết Ngài chính là bánh từ trời
xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian, Ngài đã làm phép lạ bánh hoá nhiều, cho
năm ngàn người được no nê.
Con người sinh ra cần phải có ánh sáng, không khí, nước và bánh. Kẻ được tái sinh làm
con Thiên Chúa, cũng cần đến Đức Kitô, là ánh sáng, là Thần khí, là nước hằng sống
và là bánh bởi trời. Ánh sáng ấy bùng lên trên thập giá. Thần khí ấy là hơi thở của Đức
Kitô được trao ban khi Ngài tắt hơi thở. Nước hằng sống là nước từ cạnh sườn Ngài
chảy ra và bánh bởi trời chính là thịt của Ngài. Khi chúng ta ăn cái gì thì cái đó trở nên
thịt máu của chúng ta. Khi chúng ta ăn thịt của Đức Kitô, tấm bánh được bẻ ra, thì Ngài
sẽ trở thành thịt máu chúng ta. Và bằng cách đó, Ngài thực sự ở trong chúng ta. Ngài
và chúng ta chỉ còn là một, để rồi chúng ta có thể nói như thánh Phaolô: Tôi sống
nhưng không còn phải là tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Vì chính Đức Kitô
sống trong chúng ta, nên chúng ta mới có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Mầu nhiệm thật
cao siêu, nhưng ngôn ngữ và cách diễn tả của Chúa thật cụ thể và đơn sơ đến sống
sượng, bởi vì Ngài không ngại nói đến việc phải ăn thịt và uống máu Ngài, khiến cho
nhiều người lấy làm chướng tai, không thể chấp nhận được, nên đã bỏ đi, không còn tin
theo Ngài nữa.
Đó chính là lý do Chúa đòi hỏi niềm tin. Chỉ có đức tin mới giúp chúng ta nhận ra Ngài
là Đấng từ nơi Chúa Cha mà đến. Và cái chết của Ngài mới có thể giải thoát chúng ta
khỏi sự chết đời đời và đem lại cho chúng ta hạnh phúc trường sinh. Người Kitô hữu
chúng ta hôm nay có thể ăn thịt và uống máu Chúa hằng ngày, nhưng mấy ai thực sự ý
thức rằng mình đang sống bởi chính thịt máu của Ngài? Đây không chỉ là chuyện thần
học hay huyền bí, mà là chuyện thực tế, chuyện cũng thật như khi chúng ta ăn cơm, ăn
bánh vì chúng ta không chịu lễ thiêng liêng, mà thực sự ăn bánh đã trở nên Mình Thánh
Chúa Giêsu. Thật đúng là mầu nhiệm đức tin.
Nhưng ý thức được như thế mà thôi chưa đủ, chuyện quan trọng đó là làm thế nào để
chúng ta sống xứng đáng với Đấng đã thực sự trở nên thịt máu, tức là sự sống của
chúng ta. Thực vậy, nếu chúng ta tin rằng: Thịt máu của chúng ta là chính thịt máu Đức
Kitô, sự sống của chúng ta chính là sự sống Ngài tạo ra, thì chúng ta không còn được
sống theo tính tự nhiên của mình, sống cho mình, mà trái lại, phải sống như Ngài đã
sống. Và sống cho anh em mình, như Ngài đang sống cho chúng ta.

* 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
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074

TRƯỜNG MẪU TÂM KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2018-2019
Chúa Nhật, ngày 19 tháng 8, Trường Mẫu Tâm khai giảng và có Thánh Lễ 2:30 chiều.
Xin quý phụ huynh đưa đón các con em đúng giờ.
GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN
Khóa Giáo Lý Tân Tòng và Thêm Sức dành cho người lớn sẽ bắt đầu khai giảng Chúa
Nhật ngày 19 tháng 8, từ 8:30 đến 12 giờ trưa. Xin ghi danh trong ngày khai giảng tại
Hội Trường Mẫu Tâm, phòng số 8. Nếu cần thêm chi tiết, xin liên lạc Văn Phòng Giáo
Xứ.
LỚP HUẤN LUYỆN CHO NHỮNG THỈNH NGUYỆN VIÊN
Lớp huấn luyện về: “Các Quy Tắc căn bản cần thiết bảo vệ các em vị thành
niên” (Virtus Protection God’s Children) được tổ chức tại Giáo xứ chúng ta vào thứ
Bảy, ngày 18 tháng 8 năm 2018, bắt đầu từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Xin liên lạc Văn
Phòng Giáo Xứ để ghi danh hoặc ghi danh trực tiếp qua mạng: www.virtusonline.org
BỔ TÚC DANH SÁCH GIÁO XỨ
Văn Phòng Giáo Xứ đang chuẩn bị để in Phong Bì Đóng Góp năm 2019. Nếu cần thay
đổi chi tiết phong bì của năm 2018 hoặc những ai chưa đưa lại đơn Bổ Túc Danh Sách
Giáo Xứ để có phong bì in sẵn tên, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ. Sau ngày 23 tháng
9, danh sách sẽ được gửi cho công ty phong bì để in.
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.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

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

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

$48,705
57.3%
$36,295

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.
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 - 10%

Thăng Tiến Hôn Nhân
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Phan Minh Phượng

Đóng Góp (tính đến 29/7/18)
Còn Thiếu

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

Cursillo

$85,000

% Đóng Góp

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $17,137 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

832.473.3767
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VÉ SỐ NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Giai Đoạn III
Kính thưa Cha Chánh xứ, Cha Phó xứ và các Thầy Phó tế,
Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Sau những tháng ngày cầu nguyện, làm việc của nhóm kiến trúc sư, các công ty liên
hệ và ban xây cất của giáo xứ, cùng với sự hợp tác đóng góp của quý ông bà và anh
chị em, việc nới rộng nhà thờ của chúng ta sắp thành hiện thực. Theo chương trình
đang hoạch định, chúng ta sẽ khởi công xây cất trong năm nay.

Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

Giáo xứ đang bán vé số gây quỹ trong Giai Đoạn III, giúp việc nới rộng nhà thờ mau
hoàn thành. Giá ủng hộ mỗi vé là $20 mỹ kim. Lô Độc Đắc: Xe Lexus NX300 2018,
đang đậu trước cửa nhà thờ và thêm các lô trúng giá trị khác. Vé số được bán ở cuối
nhà thờ sau các thánh lễ.

Thánh nhạc, Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang

Các lô trúng sẽ được xổ vào 9 giờ tối Chúa Nhật, ngày 7 tháng 10 năm 2018 trong 2
Ngày Vui Họp Mặt (6 và 7 tháng 10) hàng năm của giáo xứ chúng ta.

CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN

Kính xin quý Ông Bà và Anh Chị Em, đặc biệt các chủ nhân cơ sở thương mại vui
lòng ủng hộ mua vé số, giúp giáo xứ sớm hoàn thành dự án nới rộng nhà thờ. Quý Ân
Nhân mua ủng hộ trên $1,000 mỹ kim, giáo xứ sẽ treo banner quảng cáo cơ sở
thương mại của quý vị trong khuôn viên giáo xứ.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

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

Chân thành cám ơn sự rộng lượng ủng hộ của quý Ông Bà và Anh Chị Em.
Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ
Võ Tiến Đạt

Chủ Tịch Hội Đồng Tài Chánh
Trần Văn Quang

Lô Độc Đắc:
2018 Lexus NX300

Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone X

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

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

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

5 Lô An Ủi:
mỗi lô $100.00

Giá Ủng Hộ mỗi vé: $20.00

CHRIST, THE INCARNATE WORD
MÔ HÌNH NỚI RỘNG NHÀ THỜ

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 XVIII/TN/B
Thứ hai ngày 6/7 – lễ Chúa Hiển Dung – Mc 9 , 2 – 10

khơi…và đủ thứ gió chướng bốn chiều cuồng loạn…Hãy
vửng lòng tin và đừng hoài nghi…

Nội dung Tin Mừng
 Đức Giê-su đã “biến hình” trước sự hiện diện của Phê-rô,
Gia-cô-bê và Gio-an…
 Trong khi “biến hình”, Người đàm đạo với tiên tri Ê-li-a
và ông Môi-sen…về cuộc Thương Khó và Tử Nạn Người
sẽ trải qua vì muốn tuyệt đối vâng lời Chúa Cha…
 Một vài giây phút “xuất thần” của Phê-rô…
 Lời giới thiệu long trọng của Chúa Cha: Đây là Con Ta
yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người…
 Chúa Giê-su yêu cầu ba ông giữ kín sự kiện cho đến khi
Người từ cõi chết sống lại…
 Trọn vẹn sự kiện là để nói với chúng ta rằng: Vâng lời
Chúa Cha, Đức Giê-su đã tình nguyện tích cực trong việc
mang lại ơn giài thoát cho chúng ta…Giải thoát khỏi tội…
và sự kềm chế của ma quỷ…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ
kém lòng tin !Sao lại hoài nghi?” (c. 31)
Ca dao
Một lần bất tín, vạn lần bất tin.
Nói chín thì phải làm mười,
Nói mười làm chín, kẻ cười người chê!
Bảy lần từ chối còn hơn một lần thất hứa.

Danh ngôn
Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất
niềm tin.
Steves Jobs

Giáo huấn Tin Mừng
 “Bỗng có một đám mây bào phủ các ông. Và từ đám mây,
có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng
nghe lời ngưởi.” (c. 7)

Thứ đắt giá nhất trên trần gian này là lòng tin. Nó có thể mất
hằng năm để có được, nhưng nó cũng sẽ bị đánh mất chỉ trong
vài giây.
Khuyết danh

Danh ngôn
Thiện là bị động, nó phục tùng lý trí. Ác là chủ động, nó sinh
ra hành vi. Thiện là thiên đường. Ác là địa ngục!
Block

Lòng tin bắt đầu và kết thúc với sự thật.
Santosh Kalwar – tác giả người Nepal
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 dù ở hoàn cảnh nào, đừng rời bàn tay Chúa Quan Phòng…
 đừng để cho bất cứ ai mất niềm tin vì một hành vi nào đó
của chính mình…

Mỗi người phải kiên trì đường đi mình đã mở ra. Không để
quyền uy dọa ngã. Không bị quan điểm đương thời khống chế.
Cũng không bị thời thượng cám dỗ.
Goethe

Thứ tư ngày 8/8 – lễ thánh Đaminh, Linh Mục
Mt 15 , 21 – 28

Mỗi người vĩ đại có hai quả tim: một quả tim chảy máu, một
quả tim khoan dung.
Kahlil Gibran

Nội dung Tin Mừng
 Đức Giê-su đặt chân đến vùng đất Ca-na-an – vùng đất
của Dân Ngoại…
 Nhìn thấy đức tin của người đàn bà trong vùng đất Dân
Ngoại này…và Người đã trừ quỷ, chữa lành cho cô con
gái của bà…
 Việc Người đến vùng đất của Dân Ngoại như một dấu chỉ
Người không chỉ là của người Do Thái, không chỉ là của
những người tin trong Dân Chúa, nhưng Ơn Chữa Lành
của Người là của tất cả nhân loại miễn là họ tin và chịu
để cho Người chữa lành…

Lễ phép là cái đầu tiên và dễ chịu nhất trong các đức tính.
John Locke (1632-1704) – triết gia và nhà hoạt động
chính trị người Anh…
Nhân đức làm cho con người đáng yêu trong cuộc sống và
đáng nhớ sau khi chết.
B.Coracian
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 nhìn thấy rõ tác động của Ơn Chúa đã biến đổi nhiều con
người…
 biết nỗ lực thay đổi chính mình dựa trên sức mạnh của Ơn
Chúa và sự hướng dẫn của Lời…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh
thật ! Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con
gái bà được khỏi bệnh.” (c. 28)

Thứ ba ngày 7/8 – Mt 14, 22 – 36

Gương sống: thánh Đaminh, Linh Mục
Sinh tại Cat-tin, nước Tây Ban Nha, năm 1170, ngay từ nhỏ,
Đaminh đã rất ham học, chịu khó cầu nguyện và có những hy
sinh nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Một ngày sống được
cậu sắp xếp giờ này, giờ kia rất kỹ lưỡng…Vì muốn dâng
mình lo việc Nhà Chúa nên cậu được gửi đến thụ giáo với một
Linh Mục ở Gu-mi-en…Năm 14 tuổi, cậu vào chủng viện và –
khi đã hoàn tất việc học hành – Đức Cha Đi-ê-gô đã đặt tay
phong chức Linh Mục cho cha Đaminh…

Nội dung Tin Mừng
 Tin Mừng ghi lại câu chuyện Chúa Giê-su đi trên mặt biển
để đến với các môn đệ…
 Trong câu chuyện ấy, có sự kiện Phê-rô xin cũng được đi
trên mặt biển để đến với Chúa…Thế nhưng chỉ một cơn
gió thổi đã làm ông hoảng sợ khiên ông phải kêu cứu nơi
Thầy mình…
 Chúa đỡ ông lên thuyền và không quên giáo huấn ông:
Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?
 Từng ngày sống giữa trần gian này, bản thân chúng ta –
một cách nào đó – cũng giống như giong thuyền giữa
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Khi Đức Cha sang Pháp lo việc mục vụ, ngài dẫn cha Đaminh
theo…Tại đây, nhìn thấy sự bành trướng và ảnh hưởng của bè
rối Albigieois, cha Đaminh quyết định kêu gọi thêm các nhà
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truyền giáo để cùng với ngài đương đầu với bè rối. Đấy là thời
điểm đầu tiên hình thành “Dòng Anh Em thuyết Giáo” sau
này…



hiểu rằng: hôm nay và chỗ này là do Chúa sắp xếp cho
mình…Hãy sống thật đẹp những gì đang có…và người
khác sẽ nhận ra rằng: chúng ta ở trong Nhà Chúa…

Thấy công việc truyền giáo không mấy kết quả, Đaminh van
nài Đức Maria ra tay trợ giúp…Đức Mẹ yêu cầu ngài cổ súy
việc lần Tràng Hạt Mân Côi và Ngài sẽ cầu xin Chúa cho công
việc Đaminh đang lo toan…Vậy là sau một thời gian, những
người tội lỗi và lầm lạc quay về với Chúa rất đông…Từ đấy,
việc khuyến khích lẩn Tràng Hạt Mân Côi được coi như một
công việc chính của Dòng…

Thứ sáu ngày 10/8 – lễ thánh Lô-ren-sô, Phó Tế, Tử Đạo
Gio 12, 24 – 26
Nội dung Tin Mừng
 Hình ảnh hạt giống lúa gieo vào lòng đất phải chịu mục
nát để chồi đâm, rễ mọc Chúa đưa ra nhằm diễn tả cuộc
Thương Khó & Tử Nạn của Người và của tất cả những ai
tin vào Người…
 Chấp nhận hy sinh mạng sống vì Chúa và vì anh em mình
là con đường ngắn nhất đưa đến vinh quang…
 Các thánh tử đạo nói chung – và đặc biệt thánh phó tế Lôren-sô chúng ta mừng kính hôm nay – cho thấy con đường
ngắn nhất này là gì và như thế nào…

Ngày 22 tháng 10 năm 1216, Đức Giáo Hoàng Hô-nô-ri-út III
châu phê luật dòng “Anh Em Thuyết Giáo”…
Thánh nhân qua đời tại Bô-li-nha ngày 6 tháng 8 năm 1221…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 chịu khó xét mình về lòng tin vào Chúa của minh mỗi
ngày…
 khi vững chãi niềm tin thì cũng sẽ tha thiết đến việc gieo
lòng tin vào tâm hồn người khác quanh mình…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi
thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được cho sự
sống đời đời.” (c. 25)

Thứ năm ngày 9/8 - Mt 16 , 13 – 23

Gương sống: thánh Lô-ren-sô – phó tế tử đạo
Ngài là một trong bảy vị phó tế giúp việc Đức Giáo Hoàng Six
-tô II và được giao phó trách nhiệm quản lý tài sản của Giáo
Hội…

Nội dung Tin Mừng
 Tại Cê-sa-rê-a, Chúa Giê-su đặt câu hỏi sống còn với các
môn đệ: Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?
 Phê-rô đã tuyên xưng đức tin, nhưng có vẻ như ông không
hiểu mình nói gì, và Chúa cũng nhận ra điều đó…Người
muốn nhẹ nhàng giáo huấn các môn đệ về mặc khải của
Chúa Cha và đề cập đặc biệt đến vai trò của Phê-rô trong
Nhóm Mười Hai và trong Dân của Mạc Khải…
 Tuy nhiên tất cả đều rất mù mờ đối với các ông…cho đến
khi Người bị treo và từ cõi chết sống lại…

Khi Đức Giáo Hoàng và bốn vị phó tế khác bị chém đầu ngay
trong lúc đang dâng Thánh Lễ thì Lô-ren-sô cũng có mặt ở đó,
nhưng được tạm hoãn cái chết để rồi – trong vòng ba ngày –
phải gom góp tài sản của Giáo Hội đem nộp cho triều đình…
Ngay ngày hôm sau, Lô-ren-sô đã rảo khắp thành Roma, phân
phát của cải cho người nghèo và hẹn họ đúng ngày đúng giờ
thì có mặt với ngài…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa
là Tảng Đá, trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của
Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (c. 18)

Trước tòa án của triều đình, ngài chỉ đám người nghèo và vui
vẻ nói với quan tổng trấn:
Đây là tất cả tài sản của Hội Thánh mà tôi đã hứa đem nộp
quan. Qua hãy nhận lãnh và giữ gìn cẩn thận, vì chúng tôi
không còn sống để gìn giữ nữa.

Ca dao
Phải trái phân minh – nghĩa tình trọn vẹn.
Dù cho đất đổi trời thay,
Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời.

Quan tức giận quát to:
Sao mi dám cả gan nhạo báng ta như thế? Mi xúc phạm đến
quyền bính của Hoàng Đế. Tội mi thật đáng chết!

Dù anh què quặt chân tay,
Anh làm chuyện phải, em nài theo anh.
Dù anh sập gụ, nhà vàng,
Anh làm chuyện quấy, giỏ vàng cũng chê!

Lô-ren-sô mỉm cười đáp lại:
Sự chết đối với tôi là nguồn hạnh phúc vô tận.

Danh ngôn
Lý tưởng là ngọn đèn sáng chỉ đường. Không có lý tưởng thì
không có phương hướng xác định. Không có phương hướng
thì không có cuộc sống!
Lev Tolstoy

Thế là bao cực hình thống khổ đổ xuống trên thánh nhân…
Cuối cùng thì họ quyết định nướng người trên giường sắt…
Một cách rất lạc quan, ngài còn nói với lý hình:

Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt
trời!
Belinsky

Cuối cùng, ngài ngước mắt lên trời cầu nguyện…rồi nhắm mắt
lìa đời ngày 10 tháng 8 năm 258…

Bên này chín rồi…Xin hãy lật tôi qua phía bên kia cho chín
đều…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 chịu khó nhìn lại xem hạt giống Lời Chúa được gieo trên
mảnh đất tâm hồn mỗi chúng ta lúc này ra sao…
 nhìn thấy anh chị em khốn cùng – cả về vật chất lẫn tinh
thần – vốn là “tài sản” của Giáo Hội mà Chúa muốn chúng
ta chăm sóc…

Hoạt động của con người nếu không có sự cổ vũ của lý tưởng
thì sẽ biến thành trống rỗng và nhỏ bé.
Chernyshesky
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 lý tưởng của chúng ta là Chúa Ky-tô…Đánh mất lý tưởng
đó, chúng ta đi trong u tối…
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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Thứ bảy ngày 11/8 – lễ thánh Clara, Trinh Nữ
Mt 17 , 14-20

Nghe tin Vĩnh Trị có Đạo Trưởng, quan tổng đốc thuê hai
người là Tý vá Xuân giả làm người giúp việc trong nhà ông Lý
Mỹ - con rể ông Trùm Đích - để theo dõi…Cuối cùng thì sáng
ngày 11 tháng 5 năm 1838, quan quân đến vây bắt cha Năm,
ông Trùm Đích và anh Lý Mỹ về giam ở Nam Định…

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su trừ quỷ và chữa lành một người bị bệnh kinh
phong nặng mà các môn đệ không thể chữa lành…
 Chúa Giê-su cho các môn đệ biết: sở dĩ các ông không thể
chữa lành người bệnh trong trường hợp này là bởi vì các
ông thiếu lòng tin!
 Tình trạng kém lòng tin vào Chúa cũng sẽ làm cho chúng
ta khó có thể tự chữa mình và chữa những người khác khỏi
những căn bệnh do sự buông thả, những đam mê, và nhiều
tật xấu…

An-tôn Nguyễn Đích sinh năm 1769 tại Chi Long, tỉnh
Nam Định…Lớn lên, cậu Đích đến Vĩnh Trị lập nghiệp và lập
gia đình…Gia đình ông có tất cả bốn người chết vì Đạo bao
gồm ông, hai người con và người con rể…
Ông Trùm Đích là người đạo đức, nhiệt tâm lo việc phục vụ
Giáo Xứ và hết lòng bác ái với mọi người…Khi các chủng
sinh ở Vĩnh Trị bị dịch, ông đã tình nguyện nhận một số về
nhà để chăm sóc, thường xuyên thăm viếng những bệnh nhân
cùi…và sẵn sàng che chở, giúp đỡ các Linh Mục…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo
thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi,
thì dù anh em có bảo núi này: ‘Rời khỏi đây, qua bên
kia!’, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không
làm được.” (c. 20)

Ông không làm Trùm, nhưng do đời sống gương mẫu, bà con
đã thân thương tặng ông chức Trùm: ông Trùm Đích…
Thời gian bị giam tù, do tuổi cao, đôi khi ông thấy mệt mỏi,
yếu đuối…và đã được cha Năm cùng người con rể là Lý Mỹ
an ủi, khích lệ rất nhiều…

Gương sống:
Thánh nữ Clara sinh tại Assisi, nước Ý, năm 1194, tr ong
một gia đình giàu có…

An-tôn Nguyễn Huy Mỹ sinh năm 1804 tại Đại Đăng, tỉnh
Ninh Bình…

Ngay từ nhỏ đã mến chuộng việc cầu nguyện, hy sinh và quan
tâm đến người nghèo…

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng nhờ sự giúp đỡ, nuôi dậy của
người thân nên anh cố gắng học hành và sống đạo đức…Anh
học và hành nghề thầy thuốc…

Trong một dịp tĩnh tâm, nghe thánh Phan-xi-cô giảng, cô thiếu
nữ Clara 16 tuổi đã đến xin thánh Phan-xi-cô hướng dẫn
đường nhân đức…Thánh Phan-xi-cô khuyên cô nghĩ đến việc
dâng mình cho Chúa…Vậy là ngay ngày hôm sau, cô đã đến
Pot-ti-un-cu-la, gặp thánh Phan-xi-cô và quyết định xuống tóc,
nhận tu phục…Người ta bàn tán xôn xao về trường hợp của
thánh nữ: người khen, kẻ chê…Song thân của Clara thì chạy
ngay đến tu viện…Thế nhưng Clara đã cho thấy cô xuống tóc
để nói lên quyết tâm của minh…Hai ông bà đành bỏ về…

Năm 20 tuổi, anh lập gia đình với cô Maria Mến là con gái ông
Trùm Đích…và đã đến Vĩnh Trị - quê vợ - để lập nghiệp…
Thấy anh đạo đức và có tài nên bà con đã đề nghị anh làm
chánh tổng, nhưng anh từ chối…Anh chấp nhận làm lý trưởng
để có thể giúp Hội Thánh trong giai đoạn khó khăn…
Anh đã bị bắt cùng với cha Gia-cô-bê Năm và ông Trùm Đích
là cha vợ của mình…

Clara yên tâm lo việc tu trì, ăn chay, cầu nguyện…Danh tiếng
ngài ngày càng lan tỏa…Nhiều thiếu nữ đến xin làm môn đệ…
An-nê – em của ngài – cũng đến ở với ngài…Sau này, khi phụ
thân đã mất, mẹ ngài cũng đến tu viện cùng tu với ngài…

Trong thời gian bị giam giữ, anh đã cùng với cha Gia-cô-bê
Năm an ủi, khuyến khích ông Trùm Đích giữ vững đức tin và
can trường trong khốn cùng…Anh đặc biệt hứa với ông Trùm
là sẵn sàng chịu đòn đánh thay cho ông Trùm…

Thánh Phan-xi-cô đã soạn cho chị em thánh Clara một bộ luật
sống, nhưng thánh nữ còn xin Đức Thánh Cha chuẩn nhận
thêm cho chị em một lý tưởng sống nghèo nhiệm nhặt…
Thánh nữ qua đời ngày 11 tháng 8 năm 1253…

Không thể lay chuyển được ai, quan quyết định kết án trảm
quyết và đệ trình nhà vua…
Ngày 12 tháng 8 năm 1838, cả ba vị : cha Gia-cô-bê Đỗ Mai
Năm, ông An-tôn Nguyễn Đích (Trùm Đích) và Mi-ca-en
Nguyễn Huy Mỹ (Lý Mỹ) cùng bị chém đầu tại pháp trường
Bảy Mẫu…

Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, An-tôn Nguyễn Đích và Mi
-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, Linh Mục và giáo dân tử đạo
( mừng ngày 12/8 hằng năm)
Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm sinh năm 1781, tại Đông Biên, tỉnh
Thanh Hóa…
Cậu Gia-cô-bê nhập chủng viện Vĩnh Trị…và được thụ phong
Linh Mục năm 32 tuổi…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 chữa lành và được chữa lành đều cần một yếu tố quan
trọng: lòng tin…Xin cho chúng ta luôn giữ gìn lòng tin
của mình để được chữa lành và ở trong tình trạng lành
lặn…
 nhìn vào đời sống các thánh, nhận ra sứ điệp cuộc sống
của các ngài…và bản thân sẽ cố gắng…

Cha Năm rất được giáo dân yêu kính nhờ cuộc sống hiền lành,
đạo đức…Giới trẻ và thanh thiếu niên cũng trân trọng vì được
cha tận tình dạy dỗ, chỉ bảo…Sau này, ngài trở về dạy tại
chủng viện Vĩnh Trị.

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Vua Minh Mạng ra sắc chỉ cấm Đạo…Chủng viện Vĩnh Trị bị
đóng cửa và cha phải rày đây mai đó ẩn trú để lo cho bà con
giáo dân…Lúc đầu cha đến ẩn trú nhà ông Trùm Tôn ở họ Kẻ
Nguồi, nhưng ngày càng thấy nhiều khó khăn nên cha đời đến
nhà ông Trùm Đích ở Vĩnh Trị…
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

6

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

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
11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com

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
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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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