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HỮU HẠN
Đang đi bên này sông, tình cờ nhìn
thấy một người bạn thân lâu năm
không gặp, đang đứng ở bên kia sông,
bấy giờ chúng ta sẽ làm gì? Tôi xin
thưa rằng chúng ta làm mọi việc có
thể, nào gọi to, nào vẫy tay, nào kiếm
một cái xuồng để qua sông. Thế
nhưng có một điều chúng ta lại không
làm đó là nhảy xuống sông để bơi qua
bờ bên kia, vì làm như thế chúng ta sẽ
bị cho là điên khùng.
Tuy nhiên, điều điên khùng này chính
thánh Phêrô đã làm. Phúc Âm kể lại,
khi nhìn thấy Chúa Giêsu đi trên mặt
nước, thánh Phêrô cũng đã nhảy
xuống nước mà tiến lại với Chúa
Giêsu. Có lẽ lúc bấy giờ thánh Phêrô
cũng đã thầm nghĩ: Điều Thầy đã làm
thì tại sao tôi lại không làm được.
Nhưng rồi ông bắt đầu nghi ngờ và bị
chìm dần xuống mặt nước. Bấy giờ
ông bèn van xin Chúa giúp đỡ. Chính
trong cái bối cảnh này mà chúng ta
nhận thấy Phêrô cần phải sửa chữa
cái thói tự cao tự đại, quá ỷ vào sức
riêng của mình. Ông cần phải ý thức
được những giới hạn của mình, cũng
như những khả năng nhỏ bé và những
bất lực của mình để nhờ đó mà khiêm
nhường hơn.
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa
Giêsu cũng đã dùng chiến thuật đó để
răn dạy Phêrô. Sau một đêm vất vả
chẳng bắt được một con cá nào, thế
mà giữa ban ngày ban mặt Chúa
Giêsu lại truyền cho ông phải thả
lưới, và rồi sau đó một mẻ cá lạ lùng
đã xảy ra. Sau mẻ cá lạ lùng ấy Phêrô
đã thú nhận sự bất lực của mình: Lạy
Chúa, xin hãy xa con vì con là kẻ tội
lỗi.

Với mỗi người chúng ta cũng vậy,
Chúa chờ mong chúng ta thú nhận sự
bất lực, sự hạn hẹp của mình, để rồi
tin tưởng và phó thác cho Ngài, cũng
như để Ngài sẽ ra tay cứu giúp. Và đó
chính là cái nền tảng để xây dựng đức
tin.
Thế nhưng con người thời nay, đã
hành động một cách khác hẳn. Với
những thành công của khoa học, với
những bước tiến nhảy vọt của kỹ
thuật, người ta muốn lên ngôi bá chủ
và không còn lệ thuộc vào Thiên
Chúa nữa. Người ta không còn muốn
cầu nguyện vì tưởng rằng sẽ không
bao giờ còn cần đến một sự trợ giúp
từ trời cao.
Thế nhưng nếu suy nghĩ cho chín
chắn, chúng ta nhận thấy rằng: Khoa
học càng tiến bộ thì lãnh vực của nó
càng mở rộng, tưởng chừng như vô
tận. Hơn nữa dù kỹ thuật có tân kỳ thì
những sơ hở và trục trặc vẫn có thể
xảy ra. Chỉ sơ hở một chút là sẽ tiêu
ma cả một công trình nghiên cứu, như
trường hợp đã xảy ra cho phi thuyền
“Schalenger” của Mỹ, đã thiêu sống
cả một phi hành đoàn gồm 6 người.
Đứng trước không gian vô tận, đứng
trước thiên nhiên hùng vĩ, đứng trước
những sự trục trặc của kỹ thuật,
chúng ta mới nghiệm ra rằng: Tài
năng con người thật nhỏ nhoi và có
nhiều lãnh vực dường như con người
cũng phải bó tay chưa khám phá ra
nổi. Để rồi trong cố gắng, chúng ta
vẫn phải khiêm nhường, nhờ đó mà
chúng ta sẽ nhận được những sự trợ
giúp của Thiên Chúa.
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
- Đại Diện Giới Trẻ:

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự

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

832.877.2074

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
THƯ CỦA ĐỨC HỒNG Y ĐINARĐO
Qua thư gửi Cộng Đồng Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
ngày 28 tháng 12 năm 2021, Đức Hồng Y DiNardo đã quyết định:
Bắt đầu ngày 2 tháng 1 năm 2022, các tín hữu buộc tham dự các thánh
lễ Chúa Nhật và các ngày Lễ buộc trong năm của Giáo Hội tại thánh
đường.
THƯ CÁM ƠN ĐÓNG GÓP NĂM 2021
Văn Phòng Giáo Xứ đã gửi thư cám ơn đến quý Ông Bà và Anh Chị Em đóng
góp trong năm 2021. Lá thư được viết bằng Anh Ngữ để có thể dùng cho việc
khai thuế. Nếu cần điều chỉnh dữ kiện trong lá thư, xin liên lạc Văn Phòng Giáo
Xứ.
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 $22,620 Mỹ kim. Thánh Lễ các ngày Tết được $22,324 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.

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ

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

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
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

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng
con, trong tình cảnh bi thương hiện
tại, đầy đau khổ và lo lắng đang siết
chặt thế giới, chúng con chạy đến với
Mẹ và tìm nương ẩn dưới sự che chở
của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương
xót ghé mắt đoái nhìn chúng con
đang trong đại dịch virus corona; xin
an ủi những người mất mát và than
khóc người thân của họ đã qua đời,
đôi khi được an táng cách đau lòng.
Xin nâng đỡ những người đang lo
lắng cho các bệnh nhân, những người
mà vì để tránh lây nhiễm, họ không
thể ở gần bên. Xin ban sự tin tưởng
tín thác cho những ai đang lo lắng vì
tương lai không chắc chắn và vì các
hậu quả kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng
con, xin cầu cùng Chúa Thiên Chúa
là Cha thương xót cho chúng con, để
thử thách này chấm dứt, đồng thời
chân trời hy vọng và bình an sẽ trở
lại. Như ở Cana, xin Mẹ cầu khẩn
cùng Con Thiên Chúa của Mẹ, xin
Người an ủi gia đình của các bệnh
nhân và nạn nhân; và mở lòng họ với
sự tin tưởng.
Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên
y tế, tình nguyện viên, những người
đang ở tuyến đầu trong tình trạng
khẩn cấp này và đang liều mạng sống
của mình để cứu những sự sống khác.
Xin đồng hành với nỗ lực anh hùng
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của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng
nhân và sức khỏe.
Xin ở gần bên những người ngày đêm
trợ giúp các bệnh nhân và ở cạnh các
linh mục, những người với sự quan
tâm mục vụ và dấn thân Tin Mừng,
đang tìm cách giúp đỡ và hỗ trợ tất
cả mọi người.
Lạy Đức Trinh nữ thánh thiện, xin soi
sáng tâm trí của các nhà khoa học,
giúp họ tìm ra giải pháp phù hợp để
chiến thắng virus này.
Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các
quốc gia, để họ hành động với sự
khôn ngoan, quan tâm và quảng đại,
giúp đỡ những người thiếu những
điều cần thiết cho cuộc sống, hoạch
định các giải pháp xã hội và kinh tế
với tầm nhìn xa và với tinh thần liên
đới.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh
động các lương tâm để thay vì những
số tiền khổng lồ được dùng trong việc
tăng cường và hoàn thiện các vũ khí,
được dùng để thúc đẩy các nghiên
cứu đầy đủ nhằm ngăn chặn thảm
họa tương tự trong tương lai.
Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin làm cho mọi
người trên thế giới được gia tăng
cảm thức mình cùng thuộc về một đại
gia đình duy nhất, ý thức về mối liên
hệ nối kết tất cả mọi người, để với
tinh thần huynh đệ và liên đới, chúng
con trợ giúp bao nhiêu người đang
sống trong nghèo đói và lầm than.
Xin khuyến khích sự kiên vững trong
đức tin, bền chí trong phục vụ và liên
lỉ trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những
người đau khổ, xin ôm lấy các con cái
đang gặp hoạn nạn của Mẹ và xin
Chúa can thiệp bằng bàn tay quyền
năng của Người để giải thoát chúng
con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để
đời sống bình thường có thể trở lại
trong thanh bình.
Chúng con phó thác cho Mẹ,
Đấng chiếu sáng trên hành trình của
chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ
và hy vọng, ôi khoan thay, ôi nhân
thay, ôi Đức Trinh Nữ Maria dịu
hiền. Amen.
(REI 25/04/2020)
https://www.vaticannews.va/
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 5 TN
Mc 6,53-56

Mời Bạn: Bạn có nghĩ việc sống đạo của mình đã ổn chỉ dựa
vào việc thực hành bên ngoài không? Bạn ơi, hãy coi chừng
việc đánh giá theo cung cách ấy sẽ rất phiến diện. Kỳ thực, vẻ
bề ngoài tốt lành như siêng năng đọc kinh, tham dự thánh lễ,
làm việc tông đồ… vẫn chưa thể phản ảnh chính xác tâm hồn
bên trong. Cần phải xét xem cách mình cầu nguyện, đối xử với
tha nhân, cách phản ứng trước một quyền lợi nào đó có xuất
phát từ lòng yêu mến để biết mình có lòng đạo đức đích thực
hay không.

LÒNG THƯƠNG XÓT ĐÍCH THỰC
Đi đến đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào,
người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và
xin Đức Giê-su cho họ ít là được chạm đến tua áo của
Người; và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. (Mc 6,56)
Suy niệm: Trong Tông thư về Lòng Thương Xót, thánh giáo
hoàng Gio-an Phao-lô II nhấn mạnh rằng, lòng thương xót
được biểu lộ đặc biệt bằng việc khôi phục các giá trị và giúp
con người thăng tiến, vươn lên khỏi những điều ác. Nhìn vào
Đức Giê-su, người ta mới nhận rõ nét mặt khả ái của lòng
thương xót. Ngài thương nhận lời cầu xin đầy tin tưởng của
nhiều người, dù họ lên tiếng rõ ràng như anh trộm lành hay
như ông viên trưởng hội đường; hoặc họ chỉ im lặng đợi trông
như người đàn bà bị bệnh loạn huyết hay như nhiều người
bệnh khác mong chỉ chạm đến tua áo Ngài. Lòng thương xót
của Ngài không dừng lại ở lòng trắc ẩn về thể lý hay vật chất,
nhưng để cho họ được sống và sống dồi dào trong tư cách là
con Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn làm các việc đạo đức với tình
mến thực sự.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dạy con đâu là việc thờ phượng
đích thực. Xin cho con biết lấy Luật Chúa làm cốt lõi của đời
sống, chứ không chú tâm vào bề ngoài mà đánh mất ý nghĩa
bên trong.
THỨ TƯ TUẦN 5 TN
Mc 7,14-23
TỐT XẤU HỆ TẠI TÂM
Đức Giê-su nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó
mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng
người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết
người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh
tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.” (Mc 7,20-22)

Mời Bạn: Lòng thương xót của Chúa thúc đẩy ta nhìn thấy
tình trạng tâm hồn của ta và của tha nhân, xuyên qua cái nhìn
đầy trắc ẩn của ta đối với họ. Nhiều người chưa biết Chúa là
Đấng hay thương xót.
Chia sẻ: Những tặng phẩm mà bạn có thể mang đến cho người
khác là gì? “Chất” Tin Mừng có thấm trong những tặng phẩm
ấy không?

Suy niệm: Thiên Chúa là Đấng Thánh. Những gì thuộc về
Ngài đều là thánh. Người Do Thái tự hào mình là dân thánh vì
được thánh hiến cho Thiên Chúa (Xh 19,6). Sự thanh sạch
được coi như là biểu hiện của sự thánh thiện. Vì thế, người Do
Thái, đặc biệt giới kinh sư và Pha-ri-sêu, những thành phần
được coi là có trách nhiệm bảo vệ ‘sự thánh’, rất chú trọng đến
việc giữ mình khỏi sự ô uế. Họ đặt ra nhiều qui định như:
“không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài
chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều
tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ
đồng” (Mc 7,3-4), vì tưởng rằng tẩy rửa bên ngoài đủ để thanh
sạch cả trong tâm hồn. Nhưng họ đã lầm, bởi theo Chúa Giêsu, thanh sạch phải từ trong tâm hồn vì “chính cái từ con
người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,15).

Sống Lời Chúa: Bạn nài xin Chúa cho gia đình bạn và gia
đình người lương mà bạn kết nghĩa được những ơn cần thiết.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, đã hai mươi thế kỷ Chúa đến
với nhân loại, nhưng nhiều người vẫn chưa biết đến Tin Mừng
này. Xin cho con biết hăm hở loan báo lòng thương xót Chúa
cho anh em con.
THỨ BA TUẦN 5 TN
Th. Giô-sê-phi-na Ba-khi-ta, trinh nữ
Mc 7,1-13
LÒNG ĐẠO ĐỨC ĐÍCH THỰC
“Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho
nhau mà hủy bỏ Lời Thiên Chúa.” (Mc 7,13)

Mời Bạn: Tâm tốt sẽ sinh ra hành vi tốt. Và để có được tâm
tốt, cần bồi bổ những dưỡng chất tốt. Vậy, bạn thường nuôi
dưỡng tâm hồn mình bằng những thứ gì? Là thần lương ban
xuống từ trời, hay những thứ ô uế do ma quỉ bày ra?

Suy niệm: Để tiếp thị một sản phẩm, yếu tố quyết định lắm
khi không phải là chất lượng của sản phẩm mà là mẫu mã hấp
dẫn, đánh động thị hiếu người tiêu dùng. Não trạng chuộng
hình thức ấy lại càng nguy hiểm khi nó tiêm nhiễm vào cả
trong cung cách sống đạo. Chúa Giê-su chống lại cung cách
sống đó nơi người Pha-ri-sêu: Họ chú trọng truyền thống tiền
nhân như rửa tay, rửa chén bát… nhưng lại lơ là điều quan
trọng là giới răn của Thiên Chúa, mà cốt lõi ở tại tấm lòng.
Nói cách khác, họ chăm chăm đến hình thức bên ngoài nên
không còn nhận ra lòng đạo đức đích thực hệ tại điều gì. Lòng
sùng đạo đích thực phải đưa người ta đến với Thiên Chúa và
tha nhân trong tình mến, chứ không phải chỉ là thực hành nghi
thức hay luật lệ. Đây mới là “chính đạo” mà Chúa mời gọi các
môn đệ Ngài hướng tới.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Dành thời gian mỗi ngày để đọc và suy gẫm
Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã đến để chúng con
được sống và sống dồi dào. Xin hấp dẫn con bởi chính Chúa,
để trong quyền năng, tâm hồn con được biến đổi, nhờ đó mà
đời sống con sinh nhiều hoa trái tốt. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 5 TN
Th. Cô-lát-ti-ca, trinh nữ
Mc 7,24-30

Mời Bạn: Chứng câm điếc tâm linh là sự tối tăm, mù quáng
của tâm hồn con người. Đó là lối sống cố thủ cực đoan, đóng
kín nơi chính mình, không đón nhận Thiên Chúa đi vào tâm
hồn mình cũng như không mở lòng ra với tha nhân. Chứng
câm điếc tâm linh này dần dà sẽ hủy hoại đời sống Ki-tô hữu.
Bạn hãy cho phép Chúa Giê-su dẫn riêng ra một nơi để Người
chữa lành chứng bệnh câm điếc tâm linh, để khai thông sự bế
tắc chết người này trong đời sống bạn.

ĐẾN VỚI CHÚA GIÊ-SU
Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe
nói đến Đức Giê-su, liền vào sấp mình dưới chân
Người. (Mc 7,25)
Suy niệm: Người đàn bà xứ Xy-ri này phải chịu đựng những
thành kiến, dị nghị của người Do Thái đối với những người
dân ngoại, khi bà đến xin Đức Giê-su cứu chữa đứa con gái bé
bỏng của mình khỏi quỷ ám; giờ đây hẳn bà cảm thấy bất lực,
tuyệt vọng không còn chỗ để bám víu trước những lời hắt hủi
phũ phàng của Chúa: “Không được lấy bánh dành cho con cái
mà ném cho chó con.” Tình mẫu tử đã giúp bà tăng thêm lòng
can đảm để vượt lên tất cả, bà vẫn “sấp mình dưới chân
Chúa” và thưa lại với tất cả niềm tin, hy vọng: “Thưa Ngài,
đúng thế, nhưng chó con dưới gầm bàn lại được ăn những
mảnh vụn của đám trẻ con.” Những lời xem ra thử thách của
Đức Giê-su lại càng tỏ lộ rõ lòng tin kiên trì của bà và nhất là
lòng thương xót vô biên của Chúa. Nhờ thế, con gái của bà đã
được Chúa chữa lành.

Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn dành thời giờ riêng tư ở lại với
Chúa Giê-su, và xin Người mở lòng bạn và chữa lành chứng
câm điếc tâm linh cho bạn.

Mời Bạn: Chúng ta khi đứng trước những khó khăn, đặc biệt
của chính con cái, người thân của mình, có đến “sấp mình
dưới chân Chúa” cầu xin Ngài với tất cả lòng thành và tin
tưởng kiên trì phó thác hoàn toàn cho tình yêu thương và
quyền năng của Thiên Chúa? Bạn đừng ngại dâng lên Chúa
những ưu tư, những nỗi khổ của mình, của người thân để được
Chúa trợ giúp, an ủi, chữa lành.

Suy niệm: Để lại sau lưng mọi mối bận tâm cơm áo gạo tiền,
đám đông dân chúng theo Chúa Giê-su vào “nơi hoang
vắng” say mê lắng nghe Lời Chúa đến mức quên cả nhu cầu
thiết yếu nhất: “suốt ba ngày mà không có gì ăn!” Họ đói khát
Lời Chúa còn hơn cả đói cơm bánh. Phần Chúa Giê-su, với
tấm lòng chạnh thương, miệt mài rao giảng Nước Trời, Ngài
còn hóa bánh ra nhiều nuôi đoàn dân ăn no nê, không “để họ
nhịn đói mà về kẻo họ xỉu dọc đường.” Ngài cung cấp lương
thực dồi dào và cho họ no thỏa cơn đói tinh thần lẫn thể chất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin mở tai con để con biết
chân thành lắng nghe Chúa và anh chị em mình. Xin mở miệng
con để con cao rao tình thương của Chúa và nói những lời bác
ái với tha nhân. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 5 TN
Mc 8,1-10
NO THOẢ CƠN ĐÓI
“Đám đông đã ăn và được no nê.” (Mc 8,8)

Sống Lời Chúa: Mỗi khi cầu nguyện, bạn dâng lên Chúa ý chỉ
cầu xin cho những người đau khổ đang cần trợ giúp mà bạn
quen biết.

Mời Bạn: Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a làm ứng nghiệm lời
Kinh Thánh: “Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân, cho Xi-on được
lương thực dồi dào, và ban cho kẻ nghèo hèn được no nê cơm
bánh”. Nhưng Ngài còn mời gọi đừng theo Ngài chỉ vì
thứ “lương thực mau hư nát” mà hãy tìm kiếm “lương thực
thường tồn đem lại phúc trường sinh” (x. Ga 6,27). Mời bạn tự
vấn xem việc bạn đi theo làm môn đệ Chúa Ki-tô đang bị lệch
lạc bởi tinh thần thế tục như thế nào? Liệu bạn có vì lắng lo
cho “những của cải chóng qua đời này” mà quên “gắn bó với
của cải muôn đời tồn tại” hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con vững tin
vào Chúa, biết tìm đến với Chúa trong mọi nơi mọi lúc, đặc
biệt những lúc khó khăn nhất trong đời sống chúng con. Amen.
THỨ SÁU TUẦN 5 TN
Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày quốc tế bệnh nhân
Mc 7,31-37
KHAI THÔNG BẾ TẮC
Đức Giê-su ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Éppha-ta,” nghĩa là hãy mở ra! Lập tức, tai anh ta mở ra, lưỡi
như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. (Mc 7,34-35)

Chia sẻ: Bạn thường viện lý do bận rộn điều gì để thoái thác
việc thờ phượng Chúa (thánh lễ Chúa Nhật, đọc kinh gia
đình…)?

Suy niệm: Chứng câm điếc khiến khả năng giao tiếp, truyền
thông với người khác bị phế bỏ. Người câm điếc không thể
biểu đạt tâm tư, suy nghĩ của mình, đồng thời cũng không thể
tiếp nhận lời nói, tư tưởng của người khác. Đó là một tình
trạng bế tắc và bị cô lập! Khi thi hành sứ vụ ở vùng đất dân
ngoại, Chúa Giê-su đã chữa lành một người câm điếc. Chúa
dẫn anh ta ra riêng một nơi, đặt ngón tay vào lỗ tai, bôi nước
miếng vào lưỡi, rồi nói: “Ép-pha-ta, hãy mở ra!” Thế là sự bế
tắc khoá chặt người câm điếc bấy lâu nay đã được phá vỡ. Anh
ta nghe được và nói rõ ràng. Chúa Giê-su đã làm cho cuộc đời
anh ta mở sang một trang mới.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Sắp xếp công việc để trung thành với việc
cầu nguyện chung trong gia đình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi
con trú ẩn (Tv 90,1). Chỉ có Ngài mới thỏa mãn những khao
khát sâu thẳm trong trái tim con. Xin giúp con luôn hướng về
Ngài và làm việc vì vinh danh Ngài.
https://thanhlinh.net/
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FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Isaiah 6:1-2a,3-8
Isaiah describes his vision and call from the Lord.

their nets and followed Jesus.

We continue to speak of Peter's leadership and influence in the
Church today when we call the pope the “successor of Peter.”
We participate in the mission of the Church when we bring
people to Christ through the example and positive influence of
our lives.

Responsorial Psalm
Psalm 138:1-5,7-8
A song of thanks to God who saves us

Family Connection
In the people whom Jesus chose to be his closest friends—his
disciples—we see many of the characteristic foibles of
ordinary human beings. We also see the ways that God uses
the gifts he gave us to transform us into new people, the agents
through whom God will lead others to Jesus and to his
kingdom. Let's consider the person Jesus chose to be a leader
among the disciples and whom he sent to “catch people.”
Based on the evidence found in Scripture, we can imagine
what Peter must have been like:
• Peter seems unafraid to speak his mind, yet he is also able to
take direction. In today's Gospel, Simon Peter lowers his
nets as Jesus commands, but not before reminding Jesus
that he and his partners have been fishing all night and
haven't caught anything.
• Peter is a leader, a spokesperson for others. Today's Gospel
suggests that Simon Peter was a leader in his fishing
business. When Simon Peter chooses to follow Jesus, others
become Jesus' disciple as well.
• Peter's personality and charisma seem to make him the
center of attention; yet Peter learned to be transparent, to let
others see Jesus through him.
• Peter possesses a dynamic and open relationship with Jesus.
Peter often approaches Jesus and speaks what is in his
heart.

Second Reading
1 Corinthians 15:1-11 (shorter form, 1 Corinthians 15:3-8,11)
Paul reminds the Corinthians of the gospel that he announced
to them.
Gospel Reading
Luke 5:1-11
The fishermen (Simon, James, and John) leave their fishing
boats and follow Jesus.
Background on the Gospel Reading
Last Sunday, we heard how Jesus was rejected in his
hometown of Nazareth. In the verses that follow, Jesus travels
to the town of Capernaum and begins his ministry of teaching
and healing. While in Capernaum, Jesus cures a man
possessed with a demon and heals Simon's mother-in-law.
After spending some time there, Jesus prepares to preach in
other places. The fact that Jesus had previously been in
Simon's home and healed his mother-in-law suggests that this
encounter is not the first between Jesus and Simon Peter. We
can read today's Gospel, therefore, as a description of the
developing relationship between Jesus and Simon Peter.

In today's Gospel, Jesus teaches from Simon's boat. Jesus turns
to Simon and instructs him about where to lower the fishing
nets. Simon and others have been fishing throughout the night
and have not caught anything. Simon protests, claiming that
such an effort would be futile. Simon ultimately obeys Jesus
and lowers his nets into the deeper water as directed. Notice
here that Peter calls Jesus by the title “master.” He already
recognizes Jesus as a person of authority. They catch so many
fish that the nets begin to tear; Jesus' presence has created
abundance out of scarcity, just as it did at the wedding feast at
Cana, which we heard at Mass just a few weeks ago.

Gather as a family and spend some time imagining the person
of Simon Peter. Encourage family members to tell details
about Simon Peter that they recall from Scripture. Consider
these questions: Is Peter someone you would like to be friends
with? Why or why not? Do you consider Peter a good leader?
Why or why not? Read aloud today's Gospel, Luke 5:1-11.
Jesus chose Simon Peter to be the leader of the disciples. Peter
continued to be a leader in the early Christian community; we
continue to speak of Peter's leadership when we call the pope
the successor of Peter. Discuss the role of the papacy and of
other leaders in the Church. In what ways do we participate in
the mission of the Church by leading people to Christ
(“catching people”)? Pray for those who lead the Church. Pray
together the Prayer to St. Joseph, the Protector of the Church.

Simon Peter becomes a follower of Jesus immediately. He
calls Jesus “Lord”—the title given to Jesus after his
Resurrection—and protests his worthiness to be in Jesus'
presence. Today's Gospel, therefore, marks a turning point in
the relationship between Jesus and Peter.

Prayer to St. Joseph, the Protector of the Church
Father, you entrusted our Savior to the care of Saint Joseph.
By the help of his prayers may your Church continue to serve
its Lord, Jesus Christ, who lives and reigns with you and the
Holy Spirit, one God, for ever and ever.
Amen.

Two of Simon's partners are also named as witnesses to the
event described in today's Gospel: Zebedee's sons, James and
John. Yet Jesus' words are addressed only to Simon. Jesus
gives Simon a new job, telling him that he will become a
different kind of fisherman. No longer will he catch fish;
instead he will catch people. In these words, we hear the
beginning of the leadership role that Peter will have within the
community of disciples. Peter was chosen for this role. His
task will be to bring others to Jesus. Already he is doing so;
the Gospel tells us that all the fishermen with Peter also left
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

"We belong to Christ,
we are joined to him
through Baptism;
His presence is in us,
His light is in us,
His life is in us."
– Pope Francis

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

