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Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
Thư Ký:
Maria Lê Thị Hiền
Giờ Văn Phòng:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 am – 5:00 pm
đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
Thứ Hai đến Thứ Bảy:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:00 pm
Chúa Nhật:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:30 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:00 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417

Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm
Nguyễn Luận Louis
832.274.8163
Chúa Nhật
7:00 am
Trần David
713.614.5546
9:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
11:00 am
Bạch Thái Hùng
832.350.2642
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:00 pm
Ban Giáo Lý
7:00 pm
Giải Tội:

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

TẠ ƠN LÀ MỘT BIỂU HIỆU CỦA LÒNG TIN
Một thi sĩ đã tả lại một giấc mơ thế
này: Thiên Chúa mở đại hội “trăm
hoa đua nở”. Tất cả các loại hoa trên
mặt đất đều gởi đại biểu đến tham dự.
Thật là một rừng hoa tươi thắm muôn
màu, xông hương khoe sắc trước
nhan Chúa. Các đại biểu hoa, tay bắt
mặt mừng chào hỏi thăm nhau, duy
chỉ có hai loại hoa không buồn giáp
mặt nhau. Đó là hoa Thi ơn và hoa
Nhớ ơn.
Giấc mơ chỉ vắn vỏi chừng ấy, nhưng
thật có ích cho ta, vì nó mô tả trung
thực sự kiện xảy trong bài Tin Mừng:
mười người phong hủi đã được Chúa
chữa lành, nhưng chỉ một người trở
lại tạ ơn Chúa. Cũng như ở đời có
lắm người thi ân mà có ít người nhớ
ơn. Ta hãy cùng nhau suy niệm:
– Con số thống kê một trên mười nói
lên những điều gì?
– Khi ta đã ý thức tạ ơn là một biểu
hiệu của lòng tin, ta phải tạ ơn thế
nào?
“Chỉ một trên mười người phong hủi
được lành đến tạ ơn, nói lên chẳng
những là sự vô ơn, mà một cách sâu
xa hơn, là sự thiếu lòng tin”. Với câu
hỏi của Chúa Giêsu trên người phong
hủi biết ơn đang sụp dưới chân Ngài:
“Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng
tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.
Cha Féder giải rằng: “Chúa ngạc
nhiên khi thấy chỉ có một người quay
trở lại mà lên tiếng tôn vinh Chúa,
nên Ngài cảm phục lòng tin tưởng
đầy biết ơn của người Samari đó.”

Vâng, chính đức tin đã thúc giục
người phong hủi trở lại tạ ơn Chúa.
Bởi lẽ, việc Chúa chữa mười người
phong hủi này khác hẳn với trường
hợp khác. Khi thấy Chúa đi qua,
mười người phong hủi đứng xa và la
lớn rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin
thương xót chúng con”. Chúa không
đến với họ, nhưng Ngài cũng từ xa
lớn tiếng trả lời: “Các ngươi hãy đi
trình diện với các tư tế”. Thế là vâng
theo lời Chúa dạy, mang thương tích
mà đi. Và chỉ khi đã đi một đoạn
đường xa, họ mới thấy mình lành
mạnh. Như thế, Chúa Giêsu đã khuất
bóng họ và có lẽ họ có cảm tưởng
rằng, việc họ được sạch là một việc
tình cờ chăng? Hơn nữa, có tạ ơn hay
không, họ cũng đã sạch phong hủi rồi.
Vì thế, việc đầu tiên của họ là đi trình
tư tế, hầu được cấp giấy trở về với
làng họ, với bà con. Duy chỉ người
Samaria nghĩ khác mà trở lại cảm tạ
Chúa.
Vâng, chỉ để ra một giây phút suy tư,
một nháy mắt quan sát, ta có thể thấy
đời ta tràn ngập hồng ân Thiên Chúa:
Đây bầu không khí trong lành ta đang
thở. Đây bát cơm ta đang ăn, chén
nước ta đang uống. Đây tiếng chim
thánh thót ta đang nghe, hương sắc
những cánh hoa ta đang hưởng, tất cả
đều nói cho ta hay tình yêu vô biên
của Chúa chan hoà đời sống chúng ta.
Khi ta đã ý thức tạ ơn là một biểu
hiệu của lòng tin, ta phải tạ ơn thế
nào? Cái nhìn đức tin ấy có hướng
chúng ta tới Thánh Thể để tạ ơn Chúa
không?

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch

Võ Tiến Đạt

281.827.9571

Phó Chủ Tịch
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Thư Ký
Đào Bích Châu

713.478.9699

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
THÁNG MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ
Trong tháng Mười, 6 giờ 20 tối thứ Hai và Ba, có giờ lần hạt Kinh Mân Côi và
dâng bông kính Đức Mẹ.
Các ngày thứ Tư, Năm và Sáu, 6 giờ 20 tối có giờ lần hạt Kinh Mân Côi; 7 giờ
tối thánh lễ và nghi thức dâng bông kính Đức Mẹ.

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

CUNG NGHINH ĐỨC MẸ
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 10, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh Đức Mẹ lúc 5:15
chiều. Ngay sau cung nghinh Đức Mẹ, Thánh lễ chiều thứ Bảy như thường lệ.

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

ĐẠI LỄ Á CHÂU
Chúa Nhật, ngày 30 tháng 10 lúc 2 giờ trưa, Đại Lễ Á Châu sẽ được tổ chức tại
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể. Trường Mẫu Tâm sẽ nghỉ.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Đoàn Kimberly

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự

832.247.5969

Phó Chủ Tịch
Lê Catherine Thúy
832.451.0397
Thành Viên
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
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

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.
BAN TRẬT TỰ
Ban Trật Tự đang cần thêm người phục vụ, quý Anh hoặc Chị muốn tham gia
vào Ban Trật Tự, xin liên lạc Anh Kevin (Trưởng Ban Trật Tự).
QUỸ PHỤC VỤ (DSF) 2022
Năm nay, Giáo Xứ Ngôi Lời được ấn định quyên góp $93,000 Mỹ kim. Xin kêu
gọi mỗi gia đình vui lòng đóng góp cho Giáo Phận $150.00 Mỹ kim hay nhiều ít
tuỳ khả năng. Cám ơn sự cộng tác của quý Ông Bà Anh Chị Em.
BẢNG TÊN VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý Ông Bà và Anh Chị Em muốn khắc tên mình, tên Cha Mẹ hoặc người thân
còn sống hay đã qua đời, để được cầu nguyện trong các Thánh Lễ mỗi tuần, xin
điền vào tờ đơn để ở cuối Nhà Thờ và trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.

Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

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

Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557

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

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

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

281.250.4512

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin
viết email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao email cho Văn Phòng Giáo Xứ.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $24,117 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.

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
Phạm Quốc Tuấn
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

Ta hãy đưa con người tướng quân
Naaman được mô tả trong bài đọc I
để làm gương sáng cho chúng ta. Khi
Naaman đã xuống tắm bảy lần ở sông
Giođan theo lời tiên tri dạy, da thịt
ông lại trở nên hồng hào như da thịt
đứa trẻ, thì việc trước tiên là ông và
đoàn tùy tùng trở lại gặp người của
Thiên Chúa. Ông không cảm tạ Elisê,
nhưng ông lớn tiếng và ngước mắt
lên trời tuyên xưng đức tin vào Thiên
Chúa và tạ ơn Ngài. Nói xong
Naaman mới lấy của lễ dâng Elisê.
Elisê không nhận, Naaman cố nài ép
nhưng tiên tri nhất định từ chối. Sự
từ chối của Elisê đã mạc khải cho
Naaman rằng: Chúa không muốn
nhận của lễ vật chất và chỉ nhất thời,
nhưng phải là một của lễ thiêng liêng
và trường tồn hơn. Chính trong lúc
ấy, Naaman nảy ra một sáng kiến.
Ông nói: “Vậy xin ngài ban phép cho
tôi được chở một xe đất đem về nước
tôi, để dựng tế đàn trên đất ấy mà
dâng lễ tế cho Yavê, vì tôi tớ ngài
đây sẽ không còn dâng thượng hiến
và tế lễ cho một thần linh nào khác.”
Sáng kiến ấy được tiên tri Elisê tán
thành.
Như thế, nếu việc tạ ơn đẹp lòng
Chúa hơn hết trong Cựu ước là mỗi
ngày dâng lễ toàn thiêu hoặc hy lễ
lên Yavê Thiên Chúa, thì ngày nay

trong Tân Ước việc tạ ơn đẹp lòng
Chúa hơn hết cũng phải hướng về
Thánh Thể – tức là Thánh lễ Misa,
một của lễ cao quí dâng lên hằng
giây phúc “để từ Đông sang Tây có
một hiến lễ trong sạch dâng lên
Chúa” (Kinh nguyện Thánh Thể III).
Vậy Thánh lễ có một tầm quan trọng
như thế bởi vì chỉ trong Thánh lễ,
chúng ta mới tìm được một Tư tế
xứng đáng, một bàn thờ trong sạch và
một của lễ vẹn toàn. Vị Tư tế ấy, bàn
thờ ấy, của lễ ấy chính là Chúa
Giêsu. Nói đến đây, xin mọi người
hãy tự vấn lương tâm coi thử chúng
ta có thấy triệt cái tầm quan trọng của
Thánh Lễ chăng? Ta có hối hận
chăng vì đã bỏ lễ ngày Chúa Nhật?
Chúng ta nghĩ xem: ai sẽ thay thế
chúng ta để cảm tạ Thiên Chúa về
những ơn lành mà Ngài đã ban cho
chúng ta trong bảy này qua? Bởi vì
“nhận ơn thì đừng quên ơn”. Rồi ai
sẽ thay thế chúng ta để xin ơn Chúa
cho bảy ngày tới? Bởi vì không có
Chúa, ta không làm gì được”.
Như thế, hôm nay đây trước nhan
Chúa, chúng ta hãy cùng nhau đoan
hứa quyết dốc lòng luôn cảm tạ
Thiên Chúa với một niềm tin chân
thành.
Lm. Đỗ Bá Công

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

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

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 28 TN
Lc 11,29-32

Mời Bạn: Chúa Giê-su nói Ngài đến không phải để phá đổ
luật Mô-sê nhưng Ngài cũng không thượng tôn lề luật đến
mức cứng nhắc và vô cảm. Luật của Chúa là luật tình yêu. Nếu
thiếu “công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa” thì việc tuân
thủ những quy định tỉ mỉ bên ngoài sẽ mất hẳn mọi ý nghĩa và
giá trị. Nếu chỉ chú tâm chăm chút bên ngoài mà bên trong
toàn là sự dữ, thì chúng ta chẳng khác nào những mồ mả tô vôi
(x. Mt 23,27).

DẤU LẠ VÀ NIỀM TIN
“Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như
vậy.” (Lc 11,30)
Suy niệm: Xem ra Chúa Giê-su “dị ứng” với việc người Pha-ri
-sêu đòi dấu lạ. Tại sao Ngài lại “dị ứng” với họ, đang khi các
thánh cũng thường xin dấu lạ để vững tâm rằng việc các ngài
làm phù hợp với ý Chúa? Trong cuộc sống hàng ngày, ta cũng
hay xin Chúa cho một dấu chỉ đó sao? Thật ra, Chúa rất tốt
lành, thường chiều ý ta: “Chúa chẳng nỡ từ khước ơn lành, với
những ai sống đời trọn hảo” (Tv 84). Sở dĩ Chúa từ chối vì
các người Biệt Phái đòi Ngài làm dấu lạ không phải để tin mà
là muốn thử thách Chúa (x. Mt 16,1). Cả đến khi Chúa chịu
treo trên cây thập giá, họ vẫn còn thách thức: “Ông Ki-tô vua
Ít-ra-en, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta
thấy và tin” (Mc 15,32). Thực ra, dấu lạ không phải là điều
kiện để tin, mà để củng cố đức tin, bởi vì “dấu lạ sẽ đi theo
những ai có lòng tin” (Mc 16,17).

Sống Lời Chúa: Dành thời gian kiểm điểm xem cách giữ luật
của tôi có tương hợp với đời sống bác ái yêu thương hay
không.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cái bên ngoài không làm con
ra ô uế, nhưng chính sự dữ đồn trú bên trong mới làm con ra ô
uế. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con và lấp đầy nó với tình yêu
thương bác ái. Amen.
THỨ TƯ TUẦN 28 TN
Lc 11,42-46
CẠM BẪY GIẢ HÌNH
“Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì
làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.” (Lc 11,44)

Mời Bạn: Chúa muốn bạn có đức tin đơn sơ, chân thành, tuyệt
đối vào Ngài. Tin Mừng thuật lại nhiều phép lạ Chúa làm cho
những người có lòng tin như thế, chẳng hạn người phụ nữ bị
bệnh loạn huyết, viên đại đội trưởng, ông Da-kêu... Bạn hãy cứ
vững tin vào Chúa, dù là không có dấu lạ.

Suy niệm: Để đặt bẫy thú rừng, người ta phải nguỵ trang thật
khéo: cái bẫy phải dấu kín đằng sau và bên dưới lớp vỏ bọc
thật tự nhiên, đẹp đẽ và tạo cảm giác an toàn. Thói giả hình có
thể ví như một thứ cạm bẫy: Bên ngoài thì đạo đức gương
mẫu, luôn chu toàn việc “nộp thuế thập phân về bạc hà, vân
hương và đủ thứ rau cỏ” cách chi li và vượt quá mức luật
định, trong khi trong lòng thì “xao lãng đức công bằng và
lòng yêu mến Thiên Chúa”, với cái vỏ bọc như thế, họ tưởng
có thể ‘đánh lừa’ mọi người, ‘đánh lừa’ chính mình và cả
Thiên Chúa. Đức Giê-su lên án cách nặng nề thứ ‘cạm bẫy giả
hình’ này mà Ngài ví với những “mồ mả tô vôi, bên ngoài có
vẻ đẹp, nhưng bên trong đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô
uế” (Mt 23,27).

Chia sẻ: “Hãy nâng đỡ những đầu gối rã rời” (Is 35,3). Làm
thế nào để nâng đỡ đức tin của nhau?
Sống Lời Chúa: Mỗi biến cố cuộc đời đều là cơ hội để tôi
trưởng thành hơn trong đức tin. Tôi sẽ suy gẫm Lời Chúa hôm
nay để vun trồng đức tin của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù đức tin của con yếu đuối mỏng
dòn, nhưng xin đừng để con thách thức Chúa bằng cách đòi có
dấu lạ mới tin. Chớ gì con giữ được một lòng tin tinh tuyền,
đơn sơ, phó thác vào Chúa. Amen.

Mời Bạn: Dù biết đó là ảo, nhưng nhiều người vẫn bị mê hoặc
bởi ‘cái bẫy giả hình’. Người ta dễ cảm thấy yên lương tâm
với việc tuân giữ một số khoản luật, tham dự một số việc đạo
đức, và cho thế là đã ‘đạt chuẩn ngoan đạo’, nhưng điều đó chỉ
có ý nghĩa đích thực khi được thực hiện với lòng chân thành
bên trong. Sống đạo là sống thực tâm, nhất quán từ suy nghĩ
đến lời nói và hành động, vì “Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm
can” (Cv 15,8).

THỨ BA TUẦN 28 TN
Lc 11,37-41
BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG
Chúa Giê-su nói với ông ấy rằng: “Thật nhóm Pha-ri-sêu
các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch,
nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc
gian tà.” (Lc 11,39)

Sống Lời Chúa: Quyết tâm làm mọi việc với đức công bình
và lòng nhân ái.

Suy niệm: Khi Chúa Giê-su được mời dùng bữa tại nhà một
ông Pha-ri-sêu, Người bị chủ nhà lầm bầm vì không rửa tay
trước bữa ăn. Nhân sự việc ấy, Chúa Giê-su vạch trần thói đạo
đức giả của nhóm Pha-ri-sêu, và chỉ ra sự tương phản đầy mỉa
mai giữa bên ngoài và bên trong lòng họ: Bề ngoài họ tuân thủ
cẩn thận đủ mọi khoản luật và những quy định chi li, còn bên
trong tâm hồn thì toàn những chuyện xấu xa, gian tà. Chúa Giê
-su lên án nặng nề lối sống mà Chúa gọi là giả hình này. Nếu
chỉ tươm tất sạch sẽ bên ngoài mà trong lòng xấu xa tội lỗi thì
chẳng khác nào khinh thường chính Đấng đã làm ra cả cái bên
ngoài cũng như cái bên trong (c. 40).
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài lột bỏ ‘mặt nạ’ trong đời
sống của con. Hôm nay và mỗi ngày, xin giúp con rũ sạch thói
sống giả tạo, để trở nên đẹp hơn trong ứng xử chân thành,
sống chân thật từ trong suy nghĩ -lời nói- cũng như việc làm.
Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 28 TN
Lc 11,47-54

Mời Bạn: Một người làm một điều tốt, bạn hoặc những người
khác châm chọc chế diễu, có khi chỉ vì vô tình hoặc để mua
vui. Có thể bạn không ngờ mình đang “bách hại” hoặc đang
“xây mộ” cho người “bạn ngôn sứ” ấy. Hoặc có khi nào bạn
cảm thấy tức tối khi cuộc sống công chính của ai đó trở thành
lời tố giác lối sống bê bối của mình?

HÃY VIẾT LẠI LỊCH SỬ
“Khốn cho các người..., các người vừa chứng thực, vừa tán
thành việc làm của cha ông các người...” (Lc 11,47)
Suy niệm: Nhà sử học Will Durant đã cả đời dày công nghiên
cứu và biên soạn những pho sách lịch sử rất đồ sộ và giá trị.
Cuối đời, ở tuổi 80, ông đúc kết tất cả vào chỉ một tập mỏng
dính mang tựa đề “The Lessons of History”, trong đó ông rút ra
những bài học cụ thể thiết thực cho đời sống, như lời trăng trối
của kẻ đầu bạc ân cần trao gửi cách riêng cho thế hệ trẻ hôm
nay. Một điều được ông nhấn mạnh: Học từ lịch sử trước hết là
nhận ra những sai lầm trong lịch sử để tránh lặp lại những sai
lầm ấy. Đó cũng là sứ điệp mà Đức Giê-su muốn cảnh báo giới
thông luật Do thái trong bài Tin Mừng hôm nay: Cha ông họ
đã nhuộm đỏ lịch sử bằng máu của các ngôn sứ. Nhưng điều
đã xảy ra, dù đáng tiếc đến mấy, cũng đã xảy ra rồi, và không
ai có thể nắn sửa gì được nữa. Điều thật sự đáng tiếc, đó là
chính họ đang tiếp tục lặp lại sai lầm của cha ông mình qua
việc họ tẩy chay và sắp sửa đổ máu chính Đức Giê-su, Con
Thiên Chúa!

Sống Lời Chúa: Tập đón nhận điều tốt cách thành tâm: người
làm điều tốt, ta khen ngợi, noi theo; người nhắc nhở sửa lỗi
cho ta, ta nhìn nhận khuyết điểm và sửa chữa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tâm hồn biết phục thiện
sẵn sàng đón nhận lời người khác sửa lỗi cho con.
THỨ BẢY TUẦN 28 TN
Lc 12,8-12

TỘI PHẠM ĐẾN THÁNH THẦN
“Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.” (Lc
12,10)
Suy niệm: Cả ba Phúc âm Mác-cô, Mát-thêu và Lu-ca đều
nhắc đến tội phạm đến Thánh Thần, thứ tội chẳng có thể được
tha. Vậy tội ấy nặng nề thế nào mà không thể được tha? Thánh
Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã nói: “Tội phạm đến Chúa
Thánh Thần không phải chỉ đơn thuần xúc phạm đến Người
bằng lời nói mà hệ tại ở việc chối từ nhận lãnh ơn cứu chuộc
mà Thiên Chúa ban cho con người qua Chúa Thánh Thần hoạt
động qua quyền năng của Thánh Giá” (Tông Thư “Dominum
et Vivificantem” (Chúa là Đấng ban sự sống). Như thế có thể
nói rằng: tội phạm đến Thánh Thần là tội từ chối lòng thương
xót của Thiên Chúa, không đón nhận ơn tha thứ nhờ cái chết
của Đức Ki-tô trên Thánh Giá. Người không muốn được tha
thứ thì làm sao Thiên Chúa có thể tha thứ cho người đó được.

Mời Bạn: Học từ lịch sử, trước hết đó là học từ lịch sử chính
cuộc đời ta. Ai cũng có những lỗi lầm đáng tiếc trong quá khứ
mà mình không thể nắn sửa gì được. Nhưng ta có thể trao cho
những lỗi lầm ấy giá trị hiện sinh và tích cực, nếu ta biết suy
ngẫm chúng và rút kinh nghiệm từ chúng để không lặp lại
chúng. Ta chỉ có thể ‘viết lại lịch sử’ bằng cách đổi mới lịch sử
kể từ trang hiện tại này.
Chia sẻ: Bạn liên hệ thế nào sứ điệp hôm nay với cách chúng
ta cử hành bí tích sám hối ?
Sống Lời Chúa: Mỗi tối bạn xét mình và đưa ra quyết tâm sửa
lỗi.

Mời Bạn: Tội phạm đến Thiên Chúa là quá lớn, đến nỗi không
ai có thể tha thứ được. Thế nhưng lòng thương xót của Thiên
Chúa còn lớn hơn vì Ngài đã cho Con Một Ngài chịu chết để
đền bù tẩy xoá mọi tội lỗi đó. Ơn tha thứ đó đã dành cho bạn.
Chỉ cần bạn tin vào lòng thương xót bao dung của Chúa và bạn
thật lòng sám hối hoán cải, trở về hoà giải với Ngài là bạn
nhận được ơn tha thứ đó. Bạn đừng để mình rơi vào hố sâu
tuyệt vọng chối từ được tha thứ là chối từ Chúa Thánh Thần.

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội.
THỨ SÁU TUẦN 28 TN
Lc 11,47-54
NỢ MÁU CÁC NGÔN SỨ
“Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ
tạo thiên lập địa, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a,
người đã bị biết giữa bàn thờ và Thánh Điện.” (Lc 11,50-51)

Sống Lời Chúa: Đọc thánh vịnh 50.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con là con người yếu đuối tội
lỗi. Xin cho chúng con đừng bao giờ thất vọng vì tội lỗi của
mình, nhưng luôn tin tưởng vào tình yêu thương xót của Chúa.
Nhờ đó, chúng con biết chạy đến với Chúa để đón nhận ơn tha
thứ. Amen.

Suy niệm: Cái chết của A-ben, người công chính đầu tiên bị
sát hại bởi chính anh ruột mình được Chúa Giê-su kể như cái
chết của một ngôn sứ. Là ngôn sứ, không nhất thiết phải là
những nabi (ngôn sứ “chuyên nghiệp”) của Do thái thời xưa.
Cũng không nhất thiết phải rao giảng như I-sai hay Ê-dê-ki-en,
mà nguyên đời sống công chính thánh thiện, như A-ben, đã đủ
là một lời ngôn sứ đích thực có giá trị rồi. Mặt khác, các ngôn
sứ bị bách hại bằng nhiều thể cách. Không đợi đến khi ném đá,
chém đầu các ngài người ta mới là kẻ giết các ngôn sứ, mà
người ta đã tham gia bách hại và “bị đòi nợ máu các ngôn sứ”
khi từ chối lắng nghe những lời mời gọi sống công chính.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

http://thanhlinh.net/

5

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
2 Kings 5:14-17
Naaman is cleansed of his leprosy and chooses to serve
the God of Israel.
Responsorial Psalm
Psalm 98:1,2-3,3-4
Rejoice! The salvation of God is made known to all.
Second Reading
2 Timothy 2:8-13
Those who remain faithful to Christ will share Christ's
glory.
Gospel Reading
Luke 17:11-19
Jesus heals 10 lepers, and one, the Samaritan, returns to
give thanks.
Background on the Gospel Reading
Today we hear about how Jesus, continuing on his
journey to Jerusalem, heals 10 lepers. This story is a
lesson about faith and reminds us that faith is sometimes
found in unlikely places. Ten people afflicted with
leprosy cry out to Jesus. Struck with pity, Jesus heals all
10. However, only one is described as glorifying God and
returning to thank Jesus. The one who returns is a
Samaritan, a foreigner. In the Jewish circles in which

Jesus lived, Samaritans were looked down upon because
of the differences between the two communities in their
observance of Judaism. It is significant, therefore, that
Jesus commends the Samaritan for his faith, which has
been his salvation. Throughout Luke's Gospel, faith is
found in surprising places.
Another lesson for us in this Gospel has to do with
salvation. All 10 of the lepers were given the gift of
healing, but in his gratitude to God for this gift, the
Samaritan found salvation. Our salvation is found in
recognizing the gifts we have been given and knowing to
whom we must offer our thanks.
Family Connection
Children fluctuate between moments of deep, heartfelt
gratitude and an attitude of entitlement. These
fluctuations are normal. Among our tasks as parents is to
help foster the gift of gratitude, particularly gratitude to
God for all God's goodness to us.
Read today's Gospel, Luke 17:11-19. Make a poster
showing some of the gifts from God to your family.
Display this poster in a prominent place and, as a family,
write a prayer of thanksgiving for all of God's goodness
to you.

PRAYING THE ROSARY
1. Make the Sign of the Cross.
2. Holding the Crucifix, say the Apostles' Creed.
3. On the first bead, say an Our Father.
4. Say one Hail Mary on each of the next three beads.
5. Say the Glory Be
6. For each of the five decades, announce the Mystery (perhaps
followed by a brief reading from Scripture) then say the Our
Father.
7. While fingering each of the ten beads of the decade, next say
ten Hail Marys while meditating on the Mystery. Then say
a Glory Be. (After finishing each decade, some say the
following prayer requested by the Blessed Virgin Mary at
Fatima: O my Jesus, forgive us our sins, save us from the
fires of hell; lead all souls to Heaven, especially those who
have most need of your mercy.)
8. After saying the five decades, say the Hail, Holy Queen,
followed by this dialogue and prayer:
V. Pray for us, O holy Mother of God.
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.
Let us pray: O God, whose Only Begotten Son, by his life,
Death, and Resurrection, has purchased for us the rewards of
eternal life, grant, we beseech thee, that while meditating on
these mysteries of the most holy Rosary of the Blessed Virgin
Mary, we may imitate what they contain and obtain what they
promise, through the same Christ our Lord. Amen.
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MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

Timmy Chan’s Restaurant
Locations: Bissonnet/Synott
& 59/Bissonnet
• hiring cashiers
• part-time or full-time
(flexible hours)
Call or text 832-277-6566
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HI-TECH
DENTAL
281.988.6155

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

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072

281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com
TÌM NGƯỜI
Em Trần Đức Đạt và em Trần Thị Thu
Thủy, là 2 người con của
Chú Thím Kiên.
Bố em tên là Trần Đức Thơ,
anh của Chú Kiên.
Xin liên lạc Trần Mỹ Linh
(408) 693-9503, lmtran@ucdavis.edu

Cần người nấu ăn và dọn dẹp
cho gia đình. Ở tại nhà.
Looking for a person to cook
and clean for a family.
Would like the person to stay
with the family.
Liên lạc Nhung (832) 752-1119

