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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:
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
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am
Trần Đình Lộc
832.794.5498
11:00 am
Phạm Bình Hải
281.299.4307
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:00 pm
Ban Giáo Lý
7:00 pm
Giải Tội:

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

Trước khi bắt đầu cuộc sống công
khai, Chúa Giêsu đã vào trong sa
mạc, và suốt 40 đêm ngày, Ngài đã ăn
chay, cầu nguyện và chịu cám dỗ.
Và như chúng ta đã biết, sa mạc là
một vùng đất bao la, hoang vắng,
không cây cối, không nhà cửa, không
người và cũng không vật. Chỗ nào
cũng chỉ là bãi cát mênh mông. Chúa
Giêsu đã cầu nguyện và ăn chay trong
sa mạc như thế. Hết sức thanh vắng,
hết sức khó nghèo. Với thái độ từ bỏ
tối đa, với niềm tin cậy và phó thác
tuyệt đối. Tinh thần sa mạc như thế là
điều chúng ta cần phải thực hiện trong
cuộc sống của chúng ta, để nhờ đó
chúng ta xứng đáng lãnh nhận ơn
sủng củac.
Hình như chúng ta cũng có được đôi
chút kinh nghiệm về chuyện này.
Chẳng hạn có những lúc chúng ta như
bị đẩy vào một sa mạc tinh thần như
khi chúng ta bị cô đơn. Có những lúc
chúng ta tự tạo ra một sa mạc tinh
thần như khi chúng ta sống nội tâm.
Thời gian trong sa mạc tinh thần là
những tháng ngày thuận tiện để suy
nghĩ, cầu nguyện và trút bỏ cái tôi cũ
kỹ. Mặc dù nhờ cầu nguyện và chay
tịnh trong tinh thần sa mạc, chúng ta
có thể tập được nhiều thói quen tốt, có
thể uốn nắn sửa đổi lại nhiều khuyết
điểm hay là có thể nghĩ tới Chúa
nhiều hơn, thế nhưng chúng ta vẫn
phải tỉnh thức. Bởi vì chính lúc ấy ma
quỷ sẽ quan tâm đến chúng ta nhiều
hơn.
Cơn cám dỗ dành cho chúng ta, tuy
vẫn giống như các cám dỗ của Chúa
Giêsu, nhưng sẽ được hiện đại hoá.

Kẻ cám dỗ chúng ta không phải là
quỷ dữ, mà rất có thể là chính lòng
nhiệt thành của chúng ta. Nội dung
của cám dỗ không phải là những gì
phàm tục sống sượng, nhưng lại là
những đề nghị có vẻ đạo đức. Mục
đích đưa ra không thấy ghi trong 7
mối tội đầu, nhưng lại nằm trong cả
một chương trình đạo đức lớn.
Chẳng hạn thay vì bị cám dỗ biến đá
thành bánh, thì chúng ta sẽ được
khuyến khích ham muốn một thứ
quyền lực kinh tế nào đó, với hy vọng
để mở rộng Nước Chúa. Thay vì bị
cám dỗ quỳ lạy ma quỷ để nắm trọn
quyền cai trị thế giới, thì chúng ta sẽ
được khuyến khích thoả hiệp với một
thế lực xã hội nào đó để có được một
thứ quyền lực chính trị với hy vọng sẽ
dễ bảo vệt và phát triển quyền lợi
Giáo Hội. Thay vì bị cám dỗ nhảy từ
đỉnh cao đền thờ xuống, mà không hề
hấn gì nhờ quyền phép thiêng liêng,
thì chúng ta sẽ được khuyến khích
hăng say phô trương quyền lực thiêng
liêng, với hy vọng xây dựng uy tín
cho đạo của mình. Tất cả chỉ nhằm
làm sáng danh Thiên Chúa của tôi và
Giáo Hội của tôi.
Trong những trường hợp như vậy,
nếu chúng ta không cầu nguyện và ăn
chay trong tinh thần sa mạc như Chúa
Giêsu đã làm, thì chúng ta sẽ không
dễ dàng nhận ra đâu là những chước
cám dỗ và đâu là những phương thế
phải dùng để đối phó với những cám
dỗ ấy.
https://gpcantho.com/

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch

Võ Tiến Đạt

281.827.9571

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

713.478.9699

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phó Tế Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
832.247.5969
Phó Chủ Tịch
Thành Viên
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397
Lê Lâm
281.748.8067

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959
Thiếu Nhi Thánh Thể
Nguyễn Jackie
832.552.7557
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 6 tháng 3, từ 3:30 đến 5:30 chiều. Có thể ghi
danh trước tại Văn Phòng Giáo Xứ hoặc trong ngày khai giảng tại Nhà Thờ.
QUỸ PHỤC VỤ (DSF) 2022
Năm nay, Giáo Xứ Ngôi Lời được ấn định quyên góp $93,000 Mỹ kim. Xin kêu
gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp cho Giáo Phận
$150.00 Mỹ kim hay nhiều ít tuỳ lòng hảo tâm.
Đóng góp vào Quỹ DSF để trợ giúp các anh chị em nghèo túng là một nghĩa cử
rất bác ái trong cuộc sống. Nếu được mọi người quảng đại hưởng ứng, Giáo Xứ
sẽ sớm hoàn thành việc đóng góp cho Tòa Tổng Giám Mục.
Rất mong sự cộng tác rộng lượng của quý Ông Bà Anh Chị Em. Chân thành cảm
ơn.

- Đại Diện Giới Trẻ:

Vũ Hữu Thự

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

832.877.2074

BẢNG TÊN VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý Ông Bà và Anh Chị Em muốn khắc tên mình, tên Cha Mẹ hoặc người thân
còn sống hay đã qua đời, để được cầu nguyện trong các Thánh Lễ mỗi tuần, xin
điền vào tờ đơn để ở cuối Nhà Thờ và trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.
ĐÓNG GÓP QUA MẠNG HOẶC CELLPHONE
Giáo xứ có chương trình đóng góp hàng tuần hoặc những nhu cầu khác giúp xây
dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương
mục nhà Bank:
• MyEOffering: http://church.myeoffering.com (có chi phí)
• Zelle: ngoiloi8503@gmail.com (không có chi phí)
***Xin điền Số Phong Bì hoặc Địa Chỉ của gia đình vào chỗ ghi chú để Văn
Phòng Giáo Xứ có đủ chi tiết làm sổ sách.***
NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin
viết email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao email cho Văn Phòng Giáo Xứ.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $23,729 Mỹ kim. Thu Tư Lễ Tro được $15,462 Mỹ kim.
Như hằng năm, tổng số tiền đóng góp của Thứ Tư Lễ Tro sẽ được gửi cho Tổng
Giáo Phận Galveston-Houston cho Quỹ Phục Vụ Xã Hội.
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.

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY
Đàng Thánh Giá
Các ngày thứ Sáu

6:00 PM

4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, (*8/4 Đàng Thánh Giá ngoài trời*)

Bí Tích Hòa Giải
PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184
Thánh nhạc: Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang

CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6 pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7 am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Nguyễn Mười
Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thanh Hương
Thánh Lễ Anh Ngữ: 2 pm Chúa Nhật
Nguyễn Giao
Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

Thứ Hai, ngày 21 tháng 3
Thứ Ba, ngày 22 tháng 3
Thứ Hai, ngày 28 tháng 3
Thứ Ba, ngày 29 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM

Tuần Thánh
Ngắm Đứng
Thứ Hai, ngày 11 tháng 4
7:00 PM
Thứ Ba, ngày 12 tháng 4
7:00 PM
Thứ Tư, ngày 13 tháng 4
7:45 PM
Thứ Năm, ngày 14 tháng 4
Thánh Lễ Rửa Chân
7:00 PM
*Sau Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể luân phiên đến 6 giờ sáng hôm sau
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4
*Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết
3:00 PM
Đàng Thánh Giá Ngoài Trời
5:00 PM
Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4
*Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
8:30 PM
Chúa Nhật, ngày 17 tháng 4
Thánh Lễ
7am, 9am,
11am và 7pm

*Lễ Chúa Phục Sinh

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Nguyễn Ngọc Bích
713.907.1678
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
281.495.8133
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661

Phân Ưu
Được tin nhạc mẫu của anh Vũ Hữu Thự,
chủ tịch Hội Đồng Tài Chánh,
là cụ Bà:

Maria Nguyễn Thị Tiếng

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

đã được Chúa thương gọi về ngày 2 tháng 3 năm 2022.
Xin hiệp thông cầu nguyện với anh, với chị Nguyệt, và gia đình tang
quyến. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, qua lời chuyển cầu của Đức
Mẹ Maria, xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Maria vào nước Thiên Đàng
hưởng Nhan Thánh Chúa.

Ban Xã Hội
Vũ Duy Chinh

832.830.3784

Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591

Thành Kính Phân Ưu,
Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh

Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683
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SUY NIỆM TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 1 MC
Mt 25,31-46

Mời Bạn: Đối với Đức Giê-su, Thiên Chúa là Cha. Đó là lý do
Người thường xuyên cầu nguyện, nói chuyện với Cha mình.
Trong Bí tích Thánh tẩy, nhờ Đức Ki-tô, bạn cũng thực sự trở
nên con cái của Cha trên trời. Thế nhưng, bạn có thực sự gắn
bó với Người như Đức Giê-su không? Bạn có cho phép Thiên
Chúa bước vào đời bạn như một người cha thực sự để tha hồ
phó thác, dâng hiến mọi sự cho Người, hay chỉ mới dừng lại ở
mức độ “xã giao” qua loa?

LÀM VÀ KHÔNG LÀM
“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho
một trong nhưng anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các
ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)
Suy niệm: Qua dụ ngôn ngày phán xét cuối cùng, Chúa Giê-su
cho biết người ta được thưởng công hay bị luận phạt tuỳ theo
họ làm hay không làm một số việc thoạt trông không lấy gì
làm to tát. Đó là “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, kẻ rách có
áo mặc, tiếp đón khách lỡ đường, thăm viếng bệnh nhân và kẻ
tù đày…” Chuyện thường thôi, thế nhưng lại vô cùng quan
trọng bởi vì những việc ấy dù nhỏ bé kín ẩn, Chúa cũng biết
cả, và hơn nữa, những ai làm những việc ấy Chúa kể là làm
cho chính Chúa. Và càng ngỡ ngàng hơn nữa khi mà, dù họ
không hề tính toán hơn thiệt, cũng không biết rằng làm thế là
mình đang phục vụ Chúa, họ cũng vẫn được ân thưởng “thừa
hưởng Vương quốc đã dọn sẵn cho họ từ tạo thiên lập địa.”

Sống Lời Chúa: Đọc kinh Lạy Cha cách sốt sắng và chậm rãi
nhiều lần trong ngày với tâm tình con thảo.
Cầu nguyện: Lạy Cha, con hạnh phúc vì có người cha tuyệt
vời như Cha luôn bên cạnh trong cuộc đời. Xin cho con luôn
cảm nghiệm được tình yêu sâu xa đó, đừng để con phải lạc xa
huấn lệnh Ngài. Amen.
THỨ TƯ TUẦN 1 MC
Th. Phan-xi-ca Rô-ma-na, nữ tu
Lc 11,29-32

Mời Bạn: Cuộc sống này là một chuỗi những hành động,
chúng ta phục vụ người thân, bạn bè và cả người nghèo khổ,
những người chúng ta chưa từng quen biết… Từng việc tốt
chúng ta làm cho anh chị em sẽ luôn được Chúa “ghi nhận” là
làm cho chính Ngài.

BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC ƯU ÁI?
“Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng
với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi
nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na
nữa.” (Lc 11,32)

Sống Lời Chúa: Luôn quan tâm và phục vụ người thân cận
trong gia đình, cộng đoàn cách vui tươi, mau mắn bằng những
việc làm cụ thể.

Suy niệm: Ni-ni-vê, thủ đô của nước Át-xi-ri, thù địch với dân
Do Thái, là vốn là “một thành phố cực kỳ rộng lớn” (Gn 3,3),
kiêu căng về sự hùng mạnh của mình (x. Is 10,12), nhiều lần bị
các ngôn sứ tuyên sấm trừng phạt (x. Is 12,5tt; Xp 2,13tt). Vậy
mà Thiên Chúa lại sai ngôn sứ Giô-na đến để cảnh tỉnh họ. Họ
đã tin lời Giô-na, để rồi từ vua tới dân đều ăn năn sám hối, nhờ
đó Thiên Chúa đã rút lại lệnh phạt và mở cho họ con đường
sống. Đức Giê-su, còn hơn cả Giô-na, Ngài là Con Thiên
Chúa, được sai đến loan báo “sám hối và tin vào Tin
Mừng” (Mc 1,15). Tiếc thay dân riêng Chúa lại không đón
nhận sứ điệp ấy, lại còn đòi Ngài minh chứng bằng “những
dấu lạ từ trời”. Vì sự chai lòng cứng dạ ấy, trong cuộc phán
xét, họ sẽ bị chính là dân thành Ni-ni-vê kết án.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con thường nghĩ rằng muốn
làm đẹp lòng Chúa, muốn nên thánh là phải làm những công
việc cao siêu vĩ đại, nhưng hôm nay Chúa mở cho chúng con
biết lối lên Trời vô cùng đơn giản, dễ dàng. Xin thêm sức và
thêm lòng mến để chúng con phục vụ không mỏi mệt. Amen.
THỨ BA TUẦN 1 MC
Mt 6,7-15
THIÊN CHÚA LÀ CHA TÔI
“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời…” (Mt 6,9)

Mời Bạn: Từ thuở xưa, “nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã
phán dạy qua các ngôn sứ” (x. Dt 1,1) cho dù họ là Do-thái
hay dân ngoại. Vì Ngài muốn mọi người “ăn năn sám hối để
được sống” (x. Ed 33,11). Tiếc rằng, thành phần thường tỏ ra
ương ngạnh lại là tuyển dân của Chúa. Liệu rằng, thái độ
chểnh mảng ấy có lặp lại với chúng ta hôm nay không?

Suy niệm: Thời Cựu Ước, trong cuộc Xuất hành, dân Do Thái
chỉ có thể “hiểu biết” về Thiên Chúa ở mức độ là Đấng quyền
năng, luôn che chở và yêu thương họ, chưa bao giờ dám nghĩ
về Người như một người cha. Chỉ đến khi Đức Giê-su làm
người, nhân loại biết rõ hơn về Thiên Chúa là Cha nhân từ qua
mạc khải của Người. Kinh Lạy Cha Đức Giê-su dạy cho các
môn đệ không chỉ là đỉnh cao của mọi mạc khải, nhưng còn
đưa toàn thể nhân loại xích lại gần với Thiên Chúa trong tương
quan Cha - con mật thiết. Khi ấy lời thân thưa “Cha ơi” là
cách gọi “chuẩn” nhất trên môi miệng khi ta kêu cầu Thiên
Chúa. Thân thưa như vậy là biến cảm nghiệm của Đức Giê-su
thành cảm nghiệm của ta, để rồi sẽ phó thác tất cả ở nơi Cha,
Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ hoàn thành mọi ước vọng, thao
thức ... của con cái Người.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Hồi tâm để nhìn nhận xem đâu là điều Thiên
Chúa muốn bạn thực hiện trong Mùa Chay Thánh này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, qua Giáo hội, Chúa đã thực
hiện cho chúng con biết bao điều cao cả, mà nhiều ngôn sứ và
vua chúa muốn vẫn không được... Xin cho chúng con ý thức về
tình yêu nhưng không của Chúa, để luôn nỗ lực làm cho nó
sinh nhiều hoa trái hơn.
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THỨ NĂM TUẦN 1 MC
Mt 7,7-12

của Chúa Giê-su, bạn phải loại bỏ tinh thần nệ luật và hình
thức và trở nên đồng hình đồng giảng theo mẫu gương yêu
thương của Thầy Chí Thánh.
Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm làm hơn mức tối thiểu mà lề
luật qui định để thực thi sự công chính mới của Chúa Giê-su.

TẤM LÒNG NGƯỜI CHA
“…phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không
ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người
sao?” (Mt 7,11b)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cái chết thập giá của Chúa
trên đồi Can-vê đã đóng ấn dứt khoát cho sự công chính mới.
Chúa đã yêu thương, tha thứ những kẻ thù ghét mình, và sẵn
sàng trao hiến tất cả cho nhân loại. Xin giúp con biết sống sự
công chính mới mà Chúa đòi hỏi để trở nên thành viên của
Nước Trời. Amen.

Suy niệm: Trong dụ ngôn người cha nhân hậu (x. Lc 15),
người con thứ đi hoang không xin trở lại làm con mà chỉ mong
được làm đầy tớ trong nhà cha mình; còn người con trưởng thì
không chịu vào nhà vì cho rằng mình xin cha “một con dê
con” cũng không được. Cả hai đều ngộ nhận về tấm lòng
người cha. Chúa Giê-su xác quyết chúng ta có một Thiên Chúa
là Cha ở trên trời, đầy quyền năng và tốt lành (Mt 7,11). Với
tấm lòng người Cha, Thiên Chúa luôn muốn mọi điều tốt nhất
cho con cái mình. Thế nhưng phải chăng con người ‘ngại làm
phiền’ Chúa, không dám cầu xin Ngài? Thế nên Chúa Giê-su
cứ lặp đi lặp lại: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy,
cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7,7-8), rồi Ngài thuyết phục
chúng ta: Người cha trần gian còn biết cho con cái những của
tốt lành, huống gì Thiên Chúa là Cha chúng ta lại không ban
cho chúng ta điều tốt nhất khi chúng ta cầu xin Người sao?

THỨ BẢY TUẦN 1 MC
Mt 5,43-48
YÊU KẺ THÙ
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh
em.” (Mt 5,43)
Suy niệm: Luật Mô-sê dạy “yêu đồng loại và ghét kẻ thù” (x.
Lv 19,18). Ý niệm “đồng loại” theo nghĩa chung thì khá mơ
hồ, nhưng hiểu theo nghĩa hẹp nhằm nói đến các thành viên
trong cùng cộng đồng giao ước, cùng quốc tịch, là con cháu
thuộc dòng giống Do Thái. Vì vậy, với họ, thật vô lý và điên rồ
nữa khi Chúa dạy phải yêu kẻ thù và khoan dung với kẻ ngược
đãi mình. Tin Mừng Chúa Giê-su đòi hỏi các môn đệ yêu bằng
một tình yêu mở rộng hơn và triệt để hơn: Không một ai nằm
ngoài địa hạt tình yêu đó, bởi vì “anh em là con cái Chúa”,
Đấng cho mặt trời soi sáng cho cả kẻ dữ lẫn người lành. Vì thế
những người được mời gọi là con cái Chúa thì phải “nên hoàn
thiện như Cha chúng ta trên trời là Đấng hoàn thiện”.

Mời Bạn: Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, tại sao lại
không thường xuyên cầu nguyện tâm sự với Ngài? Tại sao
không dâng lên Ngài lời cảm tạ về những ơn lành Ngài ban
cho? Tại sao không thưa với Ngài những nhu cầu, ước nguyện
của mình và cầu xin Ngài ban cho chúng ta những điều tốt đẹp
nhất?
Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm những lời cầu trong kinh Lạy
Cha.

Mời Bạn: Hành xử theo kiểu “mắt đền mắt, răng đền
răng” chắc chắn không còn thích hợp với căn tính người Ki-tô
hữu. Hình ảnh Đức Ki-tô sẽ bị méo mó, xoá nhoà nơi những ai
nuôi lòng hờn giận, ghét ghen, thù oán. Để thực hành mệnh
lệnh “yêu kẻ thù”, các môn đệ Chúa phải luôn là người đi
bước trước trong việc hoà giải, sẵn sàng tha thứ vô điều kiện
và không giới hạn cho những người xúc phạm tới mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha chúng con. Tạ ơn Chúa đã cho
chúng con được gọi Chúa là Cha. Xin ban thêm lòng tin, cậy,
mến cho chúng con, để chúng con được sống trọn tình con
thảo đối với Cha, nhờ Đức Ki-tô, Con chí ái Cha.
THỨ SÁU TUẦN 1 MC
Mt 5,20-26

Sống Lời Chúa: Bước đầu chữa lành mối quan hệ bằng việc
dành thời gian trong ngày, cầu nguyện cho người gây tổn
thương, xúc phạm, phản bội bạn.

CÔNG CHÍNH MỚI
“Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công
chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng
được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin bừng cháy lửa tình yêu
trong con, giúp con mở lòng để hiểu và tha thứ những ai làm
tổn thương con. Nhờ thập giá Chúa, xin giúp con phá đổ bức
tường của thù ghét, thúc đẩy con tạo dịp nảy nở đức ái với
thân hữu cùng như kẻ thù. Amen.

Suy niệm: Trong xã hội Do Thái thời xưa, giới kinh sư và Pha
-ri-sêu được dân chúng trọng vọng và được coi như mẫu mực
của sự công chính. Họ giữ các luật lệ, truyền thống, tập tục
một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Thế mà Chúa Giê-su yêu cầu các
môn đệ phải “công chính hơn” những lớp người ấy thì mới
được vào Nước Trời. Thực ra, Chúa Giê-su không đến để bãi
bỏ, nhưng kiện toàn luật Mô-sê. Sự công chính mới mà Chúa
không đặt nền tảng trên luật Mô-sê nữa mà là trên tình yêu.

https://thanhlinh.net/

Mời Bạn: Nếu lề luật cấm giết người, thì sự công chính mới đi
sâu hơn đến đến mức không được giận ghét người khác, vì đó
là động cơ dẫn đến việc giết người. Việc thờ phượng Chúa
không chỉ là dâng tiến của lễ chiên bò, mà quan trọng hơn,
người dâng của lễ phải có trái tim hòa bình, biết chủ động tha
thứ và hòa giải với người khác. Để sống sự công chính mới
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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FIRST SUNDAY OF LENT, CYCLE C
First Reading
Deuteronomy 26:4-10
Moses describes the offering of praise for God's
deliverance of Israel.

Jesus' responses to the temptations of the devil teach us
how we can respond to temptation. As we start our
journey through Lent, this Sunday's Gospel calls us to
adopt the same confidence that Jesus had in the face of
temptation: God's word alone will suffice, God's promise
of protection can be trusted, and God alone is God.

Responsorial Psalm
Psalm 91:1-2,10-11,12-13,14-15
A prayer for God's protection

Family Connection
In Luke's Gospel, the story of Jesus' temptation in the
desert appears just after Jesus' baptism and before Jesus
begins his public ministry. We can imagine this as a time
of transition, a turning point in Jesus' life. Perhaps we can
liken it to one of the important turning points in our own
lives: the decision to marry, the birth of a child, the
acceptance of a new job, or the decision to move to a new
home. After the moment of decision, having reached the
point of no return, we sometimes begin to wonder if we
are prepared and ready for the task before us. Turning
points can be times of doubt and insecurity. Jesus'
response to the temptations of the devil offers an example
for responding in faith when our doubts and insecurities
tempt us to distrust God's sufficiency. Jesus rebukes the
devil by quoting Scripture. Each citation is an affirmation
of trust in God. We learn to trust in big things by
practicing trust in little things. Our Lenten practices of
prayer, fasting, and almsgiving invite us to trust God in
these small ways. They remind us that God will suffice
for us. They prepare us to trust in God in all things,
especially in moments of doubt and uncertainty.

Second Reading
Romans 10:8-13
Paul teaches that we are saved by faith.
Gospel Reading
Luke 4:1-13
In the desert, Jesus is tempted by the devil.
Background on the Gospel Reading
In each of the three Synoptic Gospels, after his baptism,
Jesus is reported to have spent forty days in the desert,
fasting and praying. In Luke and in Matthew, the devil
presents three temptations to Jesus. The devil tempts
Jesus to use his power to appease his hunger, he offers
Jesus all the kingdoms of the world if Jesus will worship
him, and he tempts Jesus to put God's promise of
protection to the test. In each case, Jesus resists, citing
words from Scripture to rebuke the devil's temptation.
Each temptation that Jesus faces offers insight into the
spirituality we hope to develop as we keep the forty days
of the Season of Lent. We can trust God to provide for
our material needs. We worship God because God alone
has dominion over us and our world. We can trust God to
be faithful to his promises. Jesus' rejection of the devil's
temptations shows that he will not put God to the test.
Grounding himself on the Word and authority of
Scripture, Jesus rebukes the devil by his confidence in
God's protection and faithfulness.

As a family, talk about ways in which trust has been built
among members of the family. Observe how being
trustworthy in small matters enables us to trust one
another in more important matters. Offer specific
examples if possible (e.g., children who establish their
responsibility in household tasks can be granted greater
independence and freedom to choose how they perform
these tasks). Today's Gospel shows us how Jesus trusted
God in all things. Read aloud today's Gospel, Luke 4:113. Discuss how Jesus showed his trust in God when he
resisted the devil's temptations. Invite family members to
name times when they have trusted God in matters small
or large. Write a family prayer together. You might write
the prayer so that each line begins with a letter in the
word “trust.” Pray this prayer together.

This Gospel highlights for us one of the central themes of
the Season of Lent. We are dependent upon God for all
that we have and all that we are. Anything that leads us to
reject this dependency or to distrust its sufficiency, is a
temptation from the devil.
Luke ends his report of Jesus' temptation in the desert by
noting that the devil departs for a time. The implication is
that the devil will return. Jesus knows that he will be
tempted again in the Garden of Gethsemane. The depth
of Jesus' trust in God is shown most fully when Jesus
rejects the temptation to turn away from the task God has
given to him. Jesus' final rebuke of the devil is his
sacrifice on the Cross.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

Cần người nấu ăn
Cần thuê người nấu ăn trong
gia đình và dọn dẹp ít việc nhà.
Cần ở lại nhà có phòng riêng.
Nhà ở khu Southwest gần chợ
Mỹ Hoa. Lương $2,500/tháng.
Xin liên lạc (281) 935-0561

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

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

281.988.6155

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

TUỔI HẠC
Trung Tâm Cao Niên
10880 Bissonnet, Suite 140D
Houston, TX 77099
(832) 387-7250
Nếu đủ điều kiện, hoàn toàn miễn phí.

KÍNH MỜI

