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Từ năm chiếc bánh và hai con cá, Đức
Giêsu đã làm phép lạ cho chừng năm
nghìn đàn ông ăn, nếu kể cả đàn bà,
trẻ em, có lẽ hàng chục ngàn người ăn
no nê, còn dư mười hai thúng.

THÁNH LỄ:

Về của ăn: Thiên Chúa cũng trao cho
con người thống trị và hưởng dùng tất
cả một vũ trụ chất chứa đầy nguồn lợi
thiên nhiên: Bao nhiêu chim trời, cá
biển, cây cối, hoa mầu, bao nhiêu súc
vật, quặng mỏ. Còn thứ gì cần thiết
bằng hơi thở và ánh sáng, thế mà có
cái gì dư thừa bằng không khí và ánh
mặt trời. Theo các nhà địa chất, chỉ
một túi dầu ở Kôweit, tính ra khai
thác cả trăm năm cũng chưa cạn.

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

Thiên Chúa đã quan tâm đặc biệt ban
cho con người của ăn, của uống mỹ vị
thật đầy đủ, để sống và sống dồi dào.
1- Để sống đời này: Thiên Chúa đã
dựng nên một vũ trụ rất phong phú
cho con người hưởng dùng. Chúng ta
thử xem:

Về của uống: Nguồn nước trong vũ
trụ hầu như vô tận, trên mặt đất cũng
như dưới lòng đất và cả bầu khí quyển
đầy hơi nước, cung cấp cho người hít
thở, ăn uống, tắm rửa... Toàn thân con
người đã có 70% là nước.

Chúng ta có thể nói: Thiên Chúa đã
nuôi dưỡng con người như một ông
hoàng phong lưu sung sướng sống
trong cảnh địa đàng. Ngài đã phán:
“Các ngươi hãy thống trị địa cầu, hãy
làm chủ cá biển, chim trời và muôn
loài trên mặt đất” (Stk. 1, 6).

Sở dĩ loài người thiếu thốn, đói khát,
là tại con người như đứa con đi

hoang, phá tán của cải Thiên Chúa
ban: Tháng 11/ 1979. Đài BBC tiết lộ
Mỹ tổn phí sáu mươi tỷ đô và hai vạn
quân trong chiến tranh Việt Nam từ
1965-1969. Một phá tán kinh khủng
sau thế chiến thứ II. Báo chí tính tiền
đổ vào bom đạn ở miền Nam, chưa kể
miền Bắc, có thể mua vàng chất đầy
một đoàn xe tải đậu sát nhau dài từ
Vũng Tàu tới Sài Gòn. Còn trong thế
chiến thứ II, người ta tính số tiền
phung phí đánh nhau, nếu lấy chia
cho mỗi người trên thế giới, sẽ được
một nhà lầu và một xe hơi. Ngày nay,
theo phát giác của một sử gia Thụy
Điển, mỗi phút trên thế giới chi phí
quốc phòng là một triệu đô. Ông Mác
Namara, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới
mười một năm, đã cảnh giác: Mỗi
năm thế giới chi phí vô ích vào vũ khí
ba mươi tỷ đô với năm trăm nghìn bác
học và kỹ sư! Trong khi hơn bốn tỷ
người phải thiếu thốn khổ cực và chết
đói.
Tiếng than của chính Đức Kitô đến
nay vẫn còn kêu lên: “Ta thương đám
dân này vì đã bị đói lả”. Đói lả phần
xác, ta có thể đổ lỗi cho xã hội bất
công, còn đói lả phần hồn, không đổ
lỗi cho ai, mà phải đấm ngực mình ăn
năn để lo lãnh nhận của ăn đời đời.
2- Để sống đời đời: Thiên Chúa đã
ban cho ta của ăn của uống vô cùng lạ
lùng, vô cùng cao quý.
Vô cùng lạ lùng vì đây là kỳ công của
Thiên Chúa. Khi dựng nên trời đất
muôn vật nuôi xác con người, Thiên
Chúa chỉ làm trong sáu ngày, hay
đúng hơn: Chỉ phán một lời. Nhưng
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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:
Đoàn Kimberly

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
Phạm Thái

281.250.4512

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
KIỆU VÀ CHẦU THÁNH THỂ LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Chúa Nhật, ngày 19 tháng 6, sau Thánh Lễ 11 giờ sáng, rước kiệu Thánh Thể
trong Nhà Thờ. Ngay sau đó có Chầu Thánh Thể luân phiên từ 12 giờ 30 trưa
đến 6 giờ chiều trong Nhà Thờ.
CHƯƠNG TRÌNH
CÁC HỘI ĐOÀN / BAN NGÀNH
PHỤ TRÁCH CHÀU THÁNH THỂ
GIỜ
12:30 PM
1:00 PM
1:30 PM
2:00 PM
2:30 PM
3:00 PM
3:30 PM
4:00 PM
4:30 PM
5:00 PM
5:30 PM

HỘI ĐOÀN / BAN NGÀNH
Thiếu Nhi Thánh Thể
Hướng Đạo Lạc Việt
Các Bà Mẹ Công Giáo
Liên Minh Thánh Tâm
Tông Đồ Fatima
Cursillo
Ban Giáo Dục
Dòng Ba Đaminh
Lêgiô Maria
Thăng Tiến Hôn Nhân
Liên Ca Đoàn

MỤC VỤ cho GIỚI TRẺ (YOUNG ADULT MINISTRY)
Chúa Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022 lúc 12 giờ 30 trưa trong Nhà Thờ sẽ có
buổi họp mặt của giới trẻ. Kính mời các anh chị từ 17 đến 39 tuổi đến tham dự
để hoạch định chương trình sinh hoạt trong giáo xứ dành cho giới trẻ.
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.
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 $22,117 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.

khi nuôi hồn, Thiên Chúa đã phải
làm việc thật lâu dài và cực khổ.

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

Lâu dài vì từ khi tổ tông Adam sa
ngã, Thiên Chúa đã phải tuyển chọn
hàng trăm các tổ phụ, các Vua, các
tiên tri để dậy dỗ, chăm sóc, hướng
dẫn, nuôi dưỡng tinh thần loài người
trải qua hàng ngàn thế hệ. Thiên
Chúa vẫn chưa hài lòng, Ngài còn sai
Con Một yêu dấu xuống làm thân
phận như tôi tớ trong ba mươi ba
năm. Cũng chưa xong, Con Một Ngài
vẫn tiếp tục làm việc để nuôi linh hồn
người ta cho đến tận thế: “Thầy ở
cùng anh em mọi ngày cho đến tận
thế”.
Cực khổ vì các tổ phụ, tiên tri đều
phải chịu bao nhiêu gian lao, thử
thách khi hướng dẫn con người.
Nhưng, chưa thấm vào đâu với sự hy
sinh cực khổ của Con Thiên Chúa.
Đức Giêsu đã chịu khổ đến nổi đổ
mồ hôi máu, phải hiến mạng sống
chịu đóng đinh thập giá nhục nhã như
tên trộm cướp trọng tội. Để yêu
thương nhân loại hơn nữa, Người còn
biến bánh và rượu thành Mình Máu
Người làm của nuôi linh hồn ta được
sống đời đời. Có thể nói, Thiên Chúa
đã dồn hết kỳ công vào việc lập phép
Thánh Thể để nuôi sống ta đời đời.
Cảm nghiệm được lòng thương yêu
vô cùng lạ lùng đó, Thánh Tôma đã
kêu lên: “Ôi nhiệm tích vô cùng cao
quý, nào chúng ta phục bái tôn
thờ…”.
Vô cùng cao quý: Vì của ăn, của
uống đây là chính Thịt và Máu
Thánh Đức Giêsu như Người đã xác
nhận: “Tôi là bánh hằng sống từ trời
xuống, ai ăn bánh này, sẽ được sống
muôn đời, và bánh tôi ban chính là
thịt tôi… Ai ăn thịt và uống máu tôi,
thì được sống muôn đời” (Ga. 6, 5154). Đối với người Do Thái, không
bánh nào cao trọng bằng bánh man
na vì Thiên Chúa đã ban cho tổ tiên
họ ăn suốt 40 năm đi trong sa mạc để
về Đất Hứa. Thế mà, Đức Giêsu bảo
họ: “Tổ tiên các ông đã ăn man na và
đã chết. Ai ăn bánh này khỏi phải
chết” (Ga. 6, 49). Như thế, Bánh Thịt
Đức Giêsu có một giá trị đời đời vì
bánh này là chính sự sống của Con
Thiên Chúa. Khi chúng ta ăn bánh
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này, chúng ta được sống bằng chính
sự sống vô cùng cao trọng của Thiên
Chúa.
Còn đối với người Samaria, không
một thứ nước nào bằng nước giếng tổ
phụ Giacóp. Thế mà, Đức Giêsu đã
tuyên bố: “Ai uống nước giếng này
vẫn cón khát, ai uống nước Ta ban,
sẽ không bao giờ khát nữa”. Nước
Người ban chính là Máu Thánh
Người.
Ngay cả bánh Đức Giêsu làm phép lạ
cho năm nghìn người ăn, cũng chỉ là
bánh nuôi thân xác. Họ ăn rồi, vẫn
còn đói. Nên họ đã đi tìm kiếm
Người để ăn nữa. Khi gặp họ, Người
khuyên: “Các ông hãy ra công làm
việc… để có lương thực hằng sống
đem lại phúc trường sinh” (Ga. 6,
27). Lương thực hằng sống Người
ban: “Trong đêm bị nộp, Người cầm
lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các
môn đệ và nói: Này là Mình Thầy …
Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa
ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói:
“Này là chén Máu Thầy …”. Người
đã nộp mình thiết lập một tế lễ mới
thay cho các tế lễ cũ của loài người.
Chúa chẳng yêu thích tế lễ cũ vì
chúng là những thứ vô tri vô giác, là
những loài vật chiên bò chỉ có tế lễ
mới của Đức Giêsu: “Này con xin
đến làm theo ý Cha” với lòng tan nát
khiêm cung, với công lý và đức nghĩa
của Người mới làm đẹp lòng Cha và
được Cha chấp nhận.
Lạy Chúa, xin cho con ra công làm
việc để có lương thực nuôi xác và
nuôi hồn con hằng ngày. Xin cho con
biết rước Mình Máu Thánh Chúa để
loan truyền việc Chúa chịu chết và
tuyên xưng việc Chúa sống lại, mới
mong được Chúa ngự đến với con
trong ngày quang lâm vinh phúc đời
đời.
Trích trong ‘Xây Nhà Trên Đá’ của
Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 12 TN
Mt 7,1-5

Mời Bạn: Lời Chúa cảnh cáo hôm nay có thể làm bạn giật
mình, con đường rộng rãi, thênh thang vẫn hấp dẫn bạn hơn, vì
dễ đi, dễ thở, không phải vất vả nhiều. Có thể bạn vẫn muốn đi
theo Đức Ki-tô, nhưng là một Đức Ki-tô phục sinh không phải
qua thập giá nhọc nhằn! Mời bạn xem lại con đường mình
đang đi, để chọn đúng đường, nhắm đúng hướng, và đó là
đường cũng như hướng Chúa Giê-su mong muốn nơi bạn.

HÃY TỰ TRÁCH MÌNH!
“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà
cái xà trong con mắt mình lại không để ý tới?” (Mt 7,3)
Suy niệm: “Việc người thì sáng, việc mình thì quáng” vốn là
cái tật cố hữu của con người. Biết thế nên Chúa Giê-su dạy
chúng ta hãy bắt đầu từ việc “lấy xà” trong mắt mình trước khi
“lấy rác” ra khỏi mắt anh chị em. Lý do là vì ai trong chúng ta
cũng đều có tội, bất toàn. Đã bất toàn, ắt phán đoán của chúng
ta sẽ thiếu sót, thiên lệch. Đã có tội, ắt nhận định của chúng ta
sẽ không còn đủ trong suốt, chính đáng. Ấy là chưa kể những
xét đoán của ta có khi lại là võ đoán, đầy ác ý. Quyền xét đoán
hãy dành cho Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng Thánh Thiện, và
giàu lòng tha thứ trước khi là Vị Thẩm phán chí công!

Sống Lời Chúa: Một khi đã chọn con đường hẹp thập giá, bạn
cần chỉnh sửa lại lối nhìn, lối nghĩ, và cách hành động của
mình cho hợp con đường hẹp ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa làm gương cho con khi
chọn con đường hẹp thập giá. Xin cho con luôn đồng hành với
Chúa trên con đường Chúa muốn dẫn con đến sự sống đời đời.
THỨ TƯ TUẦN 12 TN
Mt 7,15-20

Mời Bạn: Chúng ta đã biết và cũng đã thực hành ít nhiều việc
“phê và tự phê”. Phê bình là cách giúp nhau thăng tiến. Nhưng
đó không phải là chỉ trích, nói xấu để “hạ” nhau. Một cộng
đoàn mà ai cũng chỉ lo “lấy rác trong mắt người anh em mà
không thấy xà trong mắt mình”, chẳng những là không nên,
mà còn chỉ tổ làm hư sự thôi.

TRỒNG CÂY LÀNH, ĂN TRÁI NGỌT
“Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt
không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh
quả tốt.” (Mt 7,17-18)
Suy niệm: Mùa hè tới được đánh dấu bằng những buổi tổng
kết cuối năm của các trường học. Thầy cô hài lòng, phụ huynh
hãnh diện, học sinh cũng vui mừng vì bao công sức, tiền bạc
và tâm huyết đầu tư suốt một năm trời nay kết thành trái ngọt
qua những kết quả học tập cuối năm, những tờ giấy khen,
những món phần thưởng. “Xem quả thì biết cây”, Lời Chúa áp
dụng một kinh nghiệm dân gian ai nghe cũng hiểu. Thế nhưng
những điều xem ra là trái ngọt đó có thể lại tiềm ẩn những con
sâu của bệnh thành tích, của nạn dịch “bằng thật chất lượng
ảo”, mà hậu quả di hại đến cả xã hội, đến nhiều thế hệ.

Sống Lời Chúa: Người thứ ba (thường là vắng mặt) trong câu
chuyện thường ngày của bạn là kẻ hay bị “lấy rác” nhiều nhất.
Hãy ngưng ngay việc “lấy rác người vắng mặt” đơn giản là vì
điều đó là không khả thi mà chỉ chất thêm “rác” trong mắt bạn
thôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, “nếu Chúa chấp tội nào có ai đứng
vững được ư?” Thế mà chúng con thường coi mình vô tội để
rồi tự làm quan tòa xét đoán kẻ khác! Nghĩ lại chúng con thấy
mình vô duyên và ích kỷ quá. Xin Chúa tha thứ cho chúng con
và giúp chúng con sống bác ái hơn, đặc biệt trong cách nói,
cách nghĩ về người khác.

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn có sứ mạng là những ngôn sứ thật
ươm trồng cây lành để sinh trái ngọt cho Thiên Chúa. Trước
tiên, bạn đã tháp nhập chính mình vào cây nho tươi tốt là Đức
Ki-tô chưa? Tiếp đến mời bạn nhổ sạch những bụi cỏ dại,
bứng tận gốc những loài cây độc tức là loại bỏ những gian dối,
bất công, hận thù, những thú vui ích kỷ bất chính ra khỏi tâm
hồn mình. Và mời bạn mạnh dạn nhân rộng những hành động
tốt đẹp, mời gọi các bạn cùng với mình thực thi sứ mạng ngôn
sứ thật: trên một khu đất mà các loại cây tốt mọc lớn mạnh thì
các loài cây độc không có cơ phát triển nữa.

THỨ BA TUẦN 12 TN
Mt 7,6.12-14
QUA CỬA HẸP VÀO NƯỚC CHÚA
“Hãy qua cửa hẹp mà vào… nhưng ít người tìm được lối
ấy.” (Mt 7,13-14)
Suy niệm: Mọi lời nói và việc làm của Chúa Giê-su đều nhằm
đem lại ơn cứu độ, hạnh phúc vĩnh cửu cho con người. Thế
nhưng, quan điểm hạnh phúc có thể khác nhau tùy theo từng
người. Nhiều người thích tìm hạnh phúc trên con đường rộng
thênh thang; lắm kẻ lại chọn con đường hẹp và âm thầm. Lời
Chúa hôm nay là lời cảnh báo cho những ai thích đi con đường
rộng thênh thang ấy, “vì cửa rộng và đường thênh thang thì
đưa đến diệt vong.” Đường thênh thang là lối sống theo ý
muốn riêng, chứ không dựa trên Lời Chúa. Đó là con đường
của số đông, cổ võ nhân sinh quan hưởng thụ, ích kỷ, gây
gương mù gương xấu. Những người này thường “cả vú lấp
miệng em” làm nhụt chí người đi đường hẹp. Trái lại, người đi
con đường hẹp chọn sống theo Lời Chúa, chấp nhận hy sinh
quên mình, để có thể tự do sống cho Chúa và người khác.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một việc lành để xây dựng
Nước Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nhắc con biết sử dụng ơn Chúa
Thánh Thần để con biết nhận định đâu là những hoa quả xấu
của những ngôn sứ giả và con mạnh dạn làm những việc lành
để sinh hoa trái tốt cho nước Chúa.
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THỨ NĂM TUẦN 12 TN
Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy giả
Lc 1,57-66.80

Mời Bạn nhận ra mỗi người đều có chỗ quan trọng trong Trái
Tim Chúa, quan trọng đến độ Chúa không đủ kiên nhẫn chờ
một người lầm lạc thong thả trở về, nhưng đích thân Ngài đi
tìm để đưa người lầm lạc ấy về với lòng yêu thương của Ngài.

GIA ĐÌNH CÓ ĐẠO
Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và
thân thích đều chia vui với bà… Láng giềng ai nấy đều kinh
sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.
(Lc 1,58.65)

Sống Lời Chúa: Lâu nay bạn có dửng dưng trước những Ki-tô
hữu đang lạc xa Chúa không? Bạn hãy uốn nắn trái tim của
mình cho giống Trái Tim Chúa, bằng cách quan tâm hơn đến
một người Ki-tô hữu đang lạc xa Chúa, và giúp người ấy trở về
với Ngài.

Suy niệm: Thuật lại cuộc chào đời của Gio-an, thánh Lu-ca
hữu ý đề cập đến một lớp nhân vật thường ít được chú ý: đó
là những người láng giềng của gia đình Da-ca-ri-a. Niềm vui
không gói kín trong gia đình này mà lan tỏa sang những người
láng giềng. Khi mô tả những người láng giềng “kinh sợ,” Luca không có ý nói họ bị kinh hoàng vì một tai hoạ nào đó. Ở
đây thánh Lu-ca dùng kiểu nói trong Cựu Ước diễn tả tâm
trạng choáng ngợp trước những “điềm thiêng dấu lạ” là dấu
chỉ sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa. Những người
láng giềng “kinh sợ” vì cảm kích trước ân phúc quá lớn lao và
rõ ràng mà Chúa đang thực hiện nơi gia đình này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, lâu nay chúng con chưa quan
tâm đến những anh em tín hữu đang lạc xa Chúa, vì vậy chúng
con không cảm nhận được niềm vui lớn lao của Chúa khi tìm
được một con chiên lạc. Xin cho trái tim con biết quảng đại
như Trái Tim Chúa.

THỨ BẢY TUẦN 12 TN
Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ
Mt 8,5-17
ĐƯỢC YÊU DÙ BẤT XỨNG
“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin
Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8,8)

Mời Bạn: Mỗi gia đình Ki-tô hữu cũng được mời gọi chuyển
trao sứ điệp yêu thương cứu độ của Thiên Chúa cho người
xung quanh. Chúng ta làm việc này trước hết bằng cách mỗi
thành viên trong gia đình dứt khoát chọn lựa trung thành với
thánh ý Chúa – như bà Ê-li-sa-bét và như ông Da-ca-ri-a trong
sự kiện chọn tên cho Gio-an.

Suy niệm: Điều gì khiến một viên đại đội trưởng, người “có
lính tráng dưới quyền” lại là người Rô-ma, đế quốc đang cai
trị người Do Thái, lại thốt là những lời khiêm tốn như vậy
trước một người con bác thợ (x. 12,55) mang tên Giê-su? - Vì
viên đại đội trưởng này biết Đức Giê-su là ai và mình là gì.
Ông biết mình đang đối diện với Đấng Thánh của Thiên Chúa,
một người được Thiên Chúa sai đến. Vì thế, ông khiêm tốn
nhìn nhận sự bất xứng của mình, chỉ là phàm nhân, không
đáng được diễm phúc đón tiếp Chúa tại nhà ông. Cùng với sự
khiêm tốn đó, ông tin rằng Đức Giê-su Ki-tô, vị sứ giả của
Thiên Chúa, không chỉ đầy quyền năng, mà còn giàu lòng
thương xót. Và ông, dù bất xứng, vẫn được Chúa yêu mến và
đoái thương.

Chia sẻ: Gia đình bạn đang tự chứng minh cho bà con lối xóm
rằng mình là gia đình có đạo bằng cách nào? Chừng đó đủ
chưa hay bạn thấy cần phải làm gì thêm nữa?
Sống Lời Chúa: Trong cung cách sống hằng ngày của mình
giữa khu xóm, chúng ta không quên mình có bổn phận trở nên
những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa cho người xung
quanh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con trở thành
quyển “Tin Mừng sống” cho láng giềng của mình.

Mời Bạn: Trước khi rước Mình Thánh Chúa, bạn và tôi vẫn
lặp lời viên đại đội trưởng đã thưa với Chúa, để nhắc nhở mình
về sự bất xứng và tình yêu Chúa dành cho ta. Tuy nhiên, lắm
lúc vì thói quen, ta vẫn đáp lời ấy cách máy móc, nên dù rước
Chúa, ta vẫn chưa thực sự đón Chúa vào nhà, vẫn chưa có kinh
nghiệm được Chúa chữa lành các thương tích trong tâm hồn.
Bạn có thấy điều đó đang xảy ra với mình không?

THỨ SÁU TUẦN 12 TN
Thánh Tâm Chúa Giê-su
Lc 15,3-7
VUI MỪNG VỚI TỪNG CON CHIÊN
“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất
một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng
hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất sao?”
(Lc 15,4)

Sống Lời Chúa: Mỗi lần rước Chúa, bạn hãy ý thức sự bất
xứng của mình cũng như tình yêu của Chúa để rước Chúa cách
sốt mến.

Suy niệm: Ở Pa-lét-tin, đàn chiên là tài sản chung của cả làng,
thường được giao cho vài ba người chăn. Nếu chiều tối các
người chăn dẫn đàn chiên về làng mà báo tin có chiên đi lạc,
thì cả làng nóng lòng chờ mong. Vì thế, khi thấy người chăn
chiên trở về từ đàng xa với con chiên lạc trên vai, cả làng reo
lên vui mừng và cảm tạ Chúa. Đức Giê-su đã dùng hình ảnh
vui tươi ấy để nói cho chúng ta biết niềm vui chẳng những của
của Thiên Chúa mà của cả Hội Thánh khi một người tội lỗi hối
cải trở về. Chúng ta cứ ngỡ chuyện một người tội lỗi hoán cải
là chuyện nhỏ, chuyện vụn vặt thường ngày không đáng kể.
Dụ ngôn này giúp ta có nhận thức đúng hơn về tấm lòng của
Chúa.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không chê tâm hồn chúng con
bất xứng, sẵn sàng đến với tâm hồn chúng con mỗi ngày. Xin
cho chúng con biết Chúa và biết mình để mỗi ngày, chúng con
chạy đến cùng Chúa, siêng năng đón rước Chúa ngự vào lòng.
Amen.
www.thanhlinh.net
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THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST, CYCLE C
First Reading
Genesis 14:18-20
Melchizedek, king of Salem, blessed Abram.
Responsorial Psalm
Psalm 110:1-4
You are a priest forever, in the line of Melchizedek.
Second Reading
1 Corinthians 11:23-26
As often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim
the death of the Lord until he comes.
Gospel Reading
Luke 9:11b-17
They all ate and were satisfied.
Background on the Gospel Reading
Today, the second Sunday after Pentecost, we celebrate a
second solemnity, which marks our return to Ordinary Time.
Today is the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of
Christ. At one time, this day was called Corpus Christi, Latin
for “the Body of Christ.” In the most recent revision of the
liturgy, the name for this day is expanded to be a more
complete reflection of our Eucharistic theology.
The feeding of the 5,000 is the only one of Jesus' miracles to
appear in all four Gospels. Luke places it between Herod's
question, “Who is this about whom I hear such things?” and
Peter's response to Jesus' question about who he thought Jesus
was: “You are the Messiah of God.” In Luke the feeding is not
the result of Jesus' compassion for the crowd but is instigated
by the disciples. They wanted Jesus to send the crowd away to
town. Instead Jesus tells the disciples to give them some food
on their own.

Elisha's feeding of 100 people with 20 loaves in 2 Kings 4:4244. It is also connected to the institution of the Eucharist. As in
the Last Supper accounts in Matthew, Mark, and Luke and in
Paul's account in 1 Corinthians 11:23-24, Jesus takes bread,
looks up to heaven, blesses the bread, breaks it, and then gives
it to the disciples. In using this exact language, Luke is
reminding his readers that in this miracle Jesus is doing more
than feeding hungry people as God did for the Israelites and
the prophet Elisha did as well. The bread he gives is his body,
which he will continue to give as often as the community
breaks bread in remembrance of him in the Eucharist.
Family Connection
In our age of fast food and eating on the go, families often find
that they are not eating meals together at a dinner table. As a
family, look back over the past week and recall how many
meals were eaten together and how many meals were eaten
alone or on the run.
In the Bible, meals are seen as much more than a means to
satisfy a physical need. The Hebrew people viewed eating a
meal as a way of expressing and strengthening their
relationship to one another under God's covenant. It is no
coincidence that meals are often the setting of Jesus' teaching
and miracles in the Gospels. In this Sunday's Gospel, we hear
the story of Jesus feeding the crowd of 5,000 people.
Read this Sunday's Gospel, Luke 9:11b-17. Talk about the
kinds of hungers that people have in addition to physical
hunger. Describe the hungers that a family nourishes (love,
compassion, forgiveness, laughter, and so on). Together give
thanks for the food that Jesus gives us that we celebrate on this
Sunday's feast of the Body and Blood of Jesus. Make a
commitment to share in this Eucharistic meal together as a
family.

The passage is meant to remind us of two feedings in the Old
Testament: the feeding of the Israelites in the desert and

GHI DANH GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ NIÊN KHÓA
2022 - 2023
Trường Mẫu Tâm sẽ bắt đầu ghi danh cho các em học
Giáo Lý và Việt Ngữ từ mẫu giáo đến lớp 12 niên khóa
2022 - 2023.
Chương trình ghi danh tại Trường Mẫu Tâm:
Chúa Nhật: ngày 17 tháng 7 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
Chúa Nhật: ngày 24 tháng 7 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
Chúa Nhật: ngày 31 tháng 7 - Từ 8:30 am đến 12:30 pm
hoặc trong giờ làm việc của Văn Phòng Giáo Xứ
(bắt đầu ngày 17 tháng 7)
Hết hạn ghi danh sau ngày 31 tháng 7 năm 2022
Những chứng thư cần có khi ghi danh cho các em:
* Học lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu cần có:
Chứng Thư Rửa Tội.
* Học lớp Thêm Sức cần có:
Chứng Thư Rửa Tội và Rước Lễ Lần Đầu.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

https://www.loyolapress.com/

CHRIST, THE INCARNATE WORD
YOUNG ADULT MNISTRY
If you are between the ages of 17-39 and would like to
be part of a ministry at the parish, please join us for an
informative meeting on the Young Adult Ministry at
Christ, the Incarnate Word. Meeting details are below:
Date: Sunday, June 26, 2022
Time: 12:30 pm
Place: Inside the Church
Bring a friend and come be part of the parish life.
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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

3B Group Tour/Quê Hương Bus
Công ty du lịch Việt đầu tiên
tại Houston tổ chức tour đoàn.

Công ty có Tours trọn gói và Tours Private.
4 ngày 3 đêm Arkansas Suối nước nóng, Đức Mẹ
Missouri, Bảo tàng Titantic/Wonder works.
3 ngày 2 đêm Riverwalk San Antonio, San Marcos
và Dallas.
3 ngày 2 đêm Houston-Nasa, New Orleans và
Lousiana.
11107 Bellaire Blvd D Houston, TX 77072.
832-404-2001 www.3BGrouptour.com

BÁN ĐẤT

tại Nghĩa Trang
Forest Park Westheimer
3 lô đất gần mộ Đức Ông Thượng.

Liên lạc Bà Thắng
832.971.4061

