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BỀN ĐỖ SẼ ĐƯỢC ƠN CỨU RỖI
Không có đền thờ nào đẹp bằng đền
thờ Giêrusalem. Một công trình nguy
nga tráng lệ xây cất ròng rã 46 năm,
được trang hoàng bằng đá tốt và
những lễ vật quý với các cột và đồ gỗ
chạm khắc, rèm thêu, sơn sơn thiếp
vàng.
Chúng ta cần phân biệt 3 giai đoạn
khác nhau việc xây dựng đền thờ:
Đền thờ do vua Salomon xây cất đã bị
quân Chaldéa phá cùng với thành
Giêrusalem năm 587. Sau đó được
vua Zorobabel khởi công xây lại đền
thờ (năm -525), với sự cổ võ của tiên
tri Zacharia và Agiê, nhưng quân
Rôma đô hộ làm hư hại đền thờ. Vua
Herodê cả sửa lại vào năm 17, vào
thời Đức Giêsu đang trên đường hoàn
thành và sẽ kết thúc nào năm 64 sau
Công nguyên.
Năm 70 sau CN, vị tướng La mã Titus đem đại quân vây thành. Ông ra
lệnh không được đốt phá. Một quân
nhân như bị thúc đẩy bởi một sức kỳ
lạ đã cầm bó đuốc đang cháy ném vào
bên trong Đền thờ, lửa bốc cháy
nhanh, không chữa được. Sau khi
đám cháy tàn lụi, Titus ra lệnh phá
huỷ thành và Đền thờ.
Khi đi qua, các môn đệ tự hào chỉ cho
Đức Giêsu thấy sự huy hoàng của
Đền thờ, nhưng Ngài lại nói: “Những
gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ
đến ngày không còn hòn đá nào nằm
trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”.
Đối với người Do Thái, những từ này
là báng bổ: Tiên Tri Giêrêmia đã suýt
chết vì điều đó. Những lời trên sẽ là
động lực khiến họ chống lại Ngài.

Nói thế là Đức Giêsu đã tách biệt
chúng ta ra khỏi sự mơ mộng về
quyền năng tối thượng và sự bất tử
trên trái đất này, đưa chúng ta trở lại
với thực tế của một thế giới mà tất cả
là hư không.
Những người nghe Đức Giêsu nói
tưởng rằng Thầy nói về ngày tận thế,
nên hỏi dồn và bắt Ngài mạc khải cho
biết thời gian và dấu chỉ của ngày ấy!
Biết ý họ, Ngài đã không đáp ứng yêu
cầu, nhưng cảnh báo, điều đó không
thuộc quyền của Ngài: chỉ có Chúa
Cha là Đấng biết ngày và giờ chung
cuộc của thế giới. Đức Giêsu nói với
họ “ Các ngươi hãy coi chừng đừng
để ai lừa gạt các ngươi”. Vì sẽ có
nhiều kẻ đội danh Ta mà nói rằng
Đức Kitô, chính là Ta! Và họ sẽ lừa
gạt được nhiều người. Các ngươi sẽ
nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã.
Coi chừng! Chớ khiếp sợ! Vì là sự
phải xảy đến, nhưng chưa phải là
cùng tận. Vì dân này sẽ dấy lên chống
dân kia, nước này chống nước nọ. Và
đó đây sẽ có đói kém và động đất.
Mọi sự ấy là khởi điểm của đau cồn
chuyển cữ” (Mt 24, 4-8). Bởi vì cuộc
chiến thực sự không phải là “ quốc
gia chống lại quốc gia, và vương quốc
chống lại vương quốc “, nhưng là: vì
“ Danh Thầy” họ sẽ trao nộp các con.
Trở lại sách Công vụ, Thánh Luca gợi
lên những cuộc bách hại các môn đệ
Đức Kitô phải chịu. Nếu họ không
trốn tránh và lún sâu vào tuyệt vọng,
là vì Chúa đã cảnh báo trước về
những gì đang chờ đợi họ. Tất cả
những thảm kịch đó đổi mới người
môn đệ chân chính, những cuộc bách
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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
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
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

SỔ GHI TÊN CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI
Trong tháng 11, Sổ Ghi Tên Các Linh Hồn đã qua đời được đặt ở cuối nhà thờ.
Giáo Xứ cầu nguyện cho các linh hồn trong suốt tháng 11.
THÁNH LỄ TẠ ƠN
Thứ Năm, ngày 24 tháng 11, 9:00 sáng; sau Thánh Lễ có tiệc trà. Không có
Thánh Lễ 7:00 sáng và 7:00 tối.
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 $24,187 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.

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

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,
xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời.
Amen
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hại phải được chọn như là “ cơ hội để
làm chứng “ cho Đấng đã sống lại
vinh quang, chắc chắn đã cứu chúng
ta khỏi sự sợ hãi cái chết.

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

Khi thử thách xảy đến với Giáo hội,
Thiên Chúa đích thân đến cứu giúp
các nhân chứng của Ngài: “ Chính
Thầy sẽ khơi dậy trong anh em
những lời cần phải nói cùng với sự
không ngoan khiến cho đối phương
không thể chống lại và phản biện
được anh em” (x. Mt 10, 17-22).
Thiên Chúa không thay đổi tiến trình
của các sự kiện mà không xâm lấn
vào trách nhiệm thuộc phương diện
con người; người Kitô hữu có những
dữ kiện sống động để chứng tỏ rằng
sự sống của họ ở nơi Thiên Chúa,
chứ không nằm trong tay của người
đời.
Sử gia người Rôma Tacitus đã viết
rằng các Kitô hữu đã trở thành “ sự
ghét bỏ của nhân loại! “ Điều ấy đã
không ngăn cản họ làm chứng cho
đức tin, Tertullian đã viết: “ Máu các
vị tử đạo là hạt giống trổ sinh các
Kitô hữu.”

Chúa chúng ta rất rõ ràng: “Nếu họ
bắt bớ Thầy, họ sẽ bắt bớ các
con” (x. Ga 15,18-21). Chúng ta

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

November 17

đừng quên rằng thế kỷ 20 đã có nhiều
vị tử đạo hơn hai mươi thế kỷ trước
của Kitô giáo. Những chứng nhân
của Đức Giêsu không sống trên mặt
đất, phi thời gian, lời giảng của Chúa
Giêsu khuyến khích chúng ta quảng
đại phục vụ việc rao giảng Tin
Mừng, theo Chúa Kitô, và theo con
đường Ngài đã mở ra trước mắt
chúng ta. Đường hẹp của Thập Giá
mỗi ngày trên trái đất này. Chúng ta
có thể trở thành những người biết
biện phân, và thành các tiên tri đầy
khôn ngoan của cây Thập giá, để có
thể tố cáo những sợ hãi gò bó cằn
cỗi, hướng tới anh em chúng ta, sống
đời sống thực tế và chiến đấu. “Đây
sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò
lửa” (Bài đọc 1).
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết
được những dấu chỉ của Nước Trời,
để chúng con can đảm làm chứng
cho Chúa mà không sợ bị trả thù. Vì
như lời Chúa phán: “ những kẻ kính
sợ thánh danh Ta, sẽ được Mặt Trời
công chính mọc lên soi sáng, mang
theo sự cứu chữa trong cánh Người
“. Xin giúp chúng con bền đỗ đến
cùng để chúng con được ơn cứu rỗi.
Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 33 TN
Lc 18,35-43

nhìn thành kiến như vậy về một ai đó, bạn hãy học nơi cái nhìn
của Chúa Giê-su, một cái nhìn không định kiến, nhưng thấu
hiểu và có sức hoán cải Da-kêu nói riêng, và nói chung với tất
cả những ai, giống như Da-kêu, là những người tội lỗi nhưng
khao khát nhìn thấy Chúa để được tha thứ, là những bệnh nhân
nhưng mong gặp thầy gặp thuốc để được chữa lành. Trong đó
cũng có cả bạn nữa.

LÒNG TIN CỦA ANH ĐÃ CHỮA ANH
“-Lạy ông Giê-su con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Anh muốn tôi làm gì cho anh? -Lạy Ngài, xin cho tôi được
thấy! -Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa
anh.” (Lc 18,35-43)

Sống Lời Chúa: Tập loại bỏ cái nhìn thành kiến bằng cách
khám phá được những nét ưu điểm nơi những người mà bạn
vẫn mặc định coi là người xấu xa đáng ghét.

Suy niệm: Trong việc Chúa chữa người mù hôm nay, có một
thông điệp cần được lưu tâm và đào sâu thích đáng. Chúa Giêsu không nói: “Ta cứu chữa anh”, nhưng Người nói: “Lòng tin
của anh đã cứu chữa anh!” Người cho thấy tác nhân của sự
cứu chữa là chính lòng tin của đương sự. Và đây không phải là
lần duy nhất Chúa Giê-su tuyên bố điều này. Chúa cũng đã
như thế: với người đàn bà bị băng huyết (Lc 8,48), với ông đại
đội trưởng Rô-ma (Mt 8,13), với hai anh mù (Mt 9,29), với
người phụ nữ Ca-na-an có đứa con gái bị quỉ ám (Mt 15, 28),
v.v... Sau này, Thánh Phao-lô sẽ xác nhận mạnh mẽ rằng vai
trò chữa lành và cứu độ thuộc về đức tin chứ không thuộc về
Lề Luật (x. Rm 1,16-11.36; Gl 3,15-29).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con là những kẻ tội lỗi, nhưng
Chúa nhìn thấy nơi chúng con ước muốn hoán cải. Xin cho
chúng con cũng nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác để
chúng con xoá bỏ thành kiến với họ. Amen.
THỨ TƯ TUẦN 33 TN
Th. Ma-ga-ri-ta Xcốt-len, trinh nữ
Lc 19,11-28
Sinh lợi cho nước trời
“Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng?” (Lc 19,23)

Mời Bạn: Xác tín vững chắc rằng lòng tin vào Đức Ki-tô đồng
nghĩa với sự chữa lành. Ơn cứu độ của Thiên Chúa đã dành
sẵn cho chúng ta nơi Đức Ki-tô, như một tấm ngân phiếu đã
ký sẵn! Chỉ cần điền thêm lòng tin của chúng ta. Lòng tin của
chúng ta sẽ cứu chữa chúng ta!

Suy niệm: Người đầy tớ nhận một yến bạc đem đi chôn lại
còn cố biện bác, thế nhưng lý lẽ của anh đã không có sức
thuyết phục tí nào lại còn ngầm oán trách ông là “người khắc
nghiệt”. Ông chủ đánh giá các đầy tớ không phải ở chỗ họ bỏ
ra công sức nhiều hay ít mà ở chỗ họ có sinh lợi từ số vốn ban
đầu. Ít ra việc “gửi bạc vào ngân hàng” để sinh lợi cũng là
một giải pháp chấp nhận được, thế mà anh ta đã không làm.
Ông chủ có vẻ “kỹ tính” như thế nhưng thật ra, ông lại rất rộng
lượng: phần thưởng ông dành cho người tôi tớ tài giỏi và trung
thành thật hậu hĩ: Ông cho họ đồng cai trị với ông. Cơ sở để
ông tín nhiệm là họ đã “trung thành trong việc rất nhỏ” thì họ
có khả năng trung thành trong việc lớn hơn.

Sống Lời Chúa: Đừng vội thắc mắc tại sao Chúa không chữa
lành cho mình về bệnh này tật nọ. Bạn đang cần sự chữa trị
loại nào (thể lý, tâm lý, tâm linh)? Và bạn hãy tự hỏi lòng tin
của mình vào Thầy Thuốc Giê-su đang ở mức nào. (Chẳng
hạn, bạn đánh giá thế nào về ý nghĩa của mỗi lần mình rước
lễ?)
Cầu nguyện: Đọc Kinh Xin Chúa Thương Xót, với tất cả lòng
thành, mỗi câu 2 lần.

Mời Bạn: Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người vô vàn “yến
bạc”. Đó không chỉ là sự sống, tài năng, sức khỏe, mà còn
những “yến bạc” có vẻ vô hình hơn, đó là thời gian, môi
trường, cộng đoàn chúng ta đang sống, và cả những khó khăn,
bệnh tật, đau khổ… cũng là những “yến bạc” ta được giao cho
để sinh lợi. Nhưng bạn ơi, đừng quá lo mình không đủ tài sức
để làm việc đó. Chúa nói qua thánh Phao-lô: “Ơn Ta đủ cho
ngươi!” (2Cr 12,9). Chúa không đòi hỏi những gì vượt quá
sức của chúng ta. Hãy trung thành chu toàn những bổn phận
rất nhỏ, Chúa sẽ ban cho bạn khả năng để hoàn thành những
việc lớn lao hơn.

THỨ BA TUẦN 33 TN
Th. An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ HT
Lc 19,1-10
ĐỪNG DÁN NHÃN THÀNH KIẾN
“Người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.” (Lc 19,10)
Suy niệm: Ông Da-kêu là “đứng đầu những người thu thuế và
là người giàu có.” Với ‘lý lịch’ ấy, ông bị mặc định dán cho
cái nhãn là “người tội lỗi”. Và vì thế ‘theo đúng qui trình’,
ông bị khinh rẻ, bị loại trừ. Tuy nhiên, Chúa Giê-su nhắc cho
người Do Thái nhớ, ông Da-kêu còn một cái nhãn khác được
gắn vào chính căn tính của ông: “Người này cũng là con cháu
tổ phụ Áp-ra-ham,” giống như họ. Và vì thế, Ngài cho biết
ông xứng đáng được tôn trọng, được cứu độ vì Ngài “đến để
tìm và cứu những gì đã mất”.

Sống Lời Chúa: Tâm niệm với thánh Tê-rê-xa: Chu toàn
những bổn phận nhỏ nhất nhưng với tình yêu lớn nhất.
Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin cho chúng con luôn sẵn sàng dấn
thân phục vụ, như những đầy tớ tốt lành và trung tín của
Chúa. Amen.

Mời Bạn: Trong đời sống hằng ngày, rất nhiều khi chúng ta
đánh giá người khác theo thành kiến. Chúng ta căn cứ một số
biểu hiện, hành động bên ngoài của họ và gán cho họ là cái
nhãn cố định không thể thay đổi. Họ là như thế và sẽ mãi là
như thế, không bao giờ họ khác đi được. Nếu bạn đang có cái
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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THỨ NĂM TUẦN 33 TN
Th. Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri
Lc 19,41-44

thánh của Đền thờ đã bị tục hóa vì những việc mua bán mặc cả
ồn ào bên ngoài, cũng như đầu óc trục lợi nơi các vị tư tế.
Mời Bạn ngắm nhìn khuôn mặt buồn giận của Đức Giê-su và
nhận ra lòng yêu thương vô hạn qua cử chỉ buồn giận đó. Chúa
buồn giận vì yêu thương con người, Ngài buồn giận vì thấy
nơi tôn nghiêm thờ phượng Chúa bị xúc phạm. Còn bạn, bạn
thường buồn giận vì động lực nào?

CHUNG THÂN PHẬN NGƯỜI
“Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su
khóc thương.” (Lc 19,41)
Suy niệm: Đối với Đức Giê-su, Giê-ru-sa-lem không chỉ là
bầu trời tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm của những lần cùng cha mẹ
lên đền hành hương. Đây còn là “nhà cầu nguyện”, “nhà Cha
của Ngài” (x. Lc 19,46; Ga 2,16), là nơi Ngài phải đến để thực
hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha (x. Lc 13,33; 18,31).
Hôm nay, khi trông thấy đền thánh huy hoàng tráng lệ, Chúa
Giê-su lại khóc. Dù là Thiên Chúa, Ngài đã khiêm hạ mặc lấy
thân phận con người (x. Pl 2,7) nên Ngài thấu hiểu, cảm
thông “mọi nỗi yếu hèn của chúng ta” (x. Hr 4,15). Nhưng
Đức Giê-su không chỉ “khóc” như một cảm xúc theo tính tự
nhiên. Ngài “khóc” vì dân riêng của Chúa thờ ơ trước sứ điệp
bình an Ngài đem lại; Ngài “khóc” vì họ đã “không nhận biết
thời giờ họ được Thiên Chúa viếng thăm.”

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn dành ít phút cầu nguyện và làm
một việc hy sinh để đền bù những điều người ta xúc phạm đến
Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa buồn giận không phải vì
Chúa bị xúc phạm, mà vì người tín hữu bị bóc lột và vì Chúa
Cha bị coi thường. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa,
không nổi giận khi tự ái của mình bị tổn thương, mà chỉ vì
Danh Thánh của Chúa và quyền lợi của anh em. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 33 TN
Lc 20,27-40

Mời Bạn: Thánh Gio-an Kim Khẩu nói: “Con Thiên Chúa
làm người để con người được làm con Thiên Chúa”. Đức Kitô sống trọn kiếp người để đồng cảm với những khổ đau của
chúng ta. Hơn nữa, Ngài còn thí mạng sống mình trên thập giá
để giành lại cho chúng ta sự sống và chức vị làm con cái Chúa.
Ngài yêu thương và thân cận với chúng ta như thế, vậy bạn
còn ngần ngại gì mà không bày tỏ với Ngài mọi nỗi niềm, để
Ngài giúp bạn biết cách hành động thế nào cho xứng tầm là
con cái Chúa.

CON CÁI SỰ SỐNG LẠI
“Họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với thiên thần.
Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” (Lc
20,36)
Suy niệm: Điều gì sẽ xảy đến sau cái chết? Chết rồi sẽ đi về
đâu? Số phận sẽ thế nào? Hay chỉ là hư vô? Đó là những câu
hỏi ám ảnh tâm trí con người mọi nơi, mọi thời. Lý trí tự
nhiên, quan sát kinh nghiệm, máy móc hiện đại không thể đưa
ra câu trả lời thỏa đáng. Những người thuộc phái Sa-đốc
không tin có sự sống lại. Để bác bỏ, họ dựa vào luật Mô-sê để
đưa ra trường hợp một người phụ nữ lần lượt cưới bảy anh em
ruột vì họ kẻ trước người sau đều chết mà không có con nối
dòng. Dựa vào đó họ chất vấn Đức Giê-su: khi sống lại, chị ta
sẽ là vợ của ai. Chúa Giê-su cho biết: trong cuộc sống mai sau,
không có việc dựng vợ gả chồng như ở đời này; trái lại người
ta sẽ sống trong mối tương quan thiêng liêng: người ta sẽ sống
như các thiên thần.

Sống Lời Chúa: Trước khi làm hoặc nói điều gì, bạn tự hỏi
trong trường hợp này Chúa sẽ hành động như thế nào. Và bạn
hãy hành động như Chúa soi sáng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã làm người để con
được làm con Chúa. Xin cho con luôn hành động như người
con thảo của Chúa. Amen.
THỨ SÁU TUẦN 33 TN
Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và Phao-lô
Lc 19,45-48

Mời Bạn: Đối với Ki-tô hữu, việc kẻ chết sống lại là chân lý
đức tin. Đức Ki-tô đã chết và đã phục sinh. Ngài sẽ lại đến
trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Cuộc sống
nơi trần gian không còn là “một cõi đi về, đi đâu loanh quanh
cho đời mỏi mệt” (Trịnh Công Sơn), nhưng là hành trình tiến
về quê trời. Chúa Ki-tô mời gọi ta hoán cải, cùng chết đi cho
tội lỗi để cùng sống lại với Ngài.

GIẬN VÌ THƯƠNG
Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ
đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta
sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào
huyệt của bọn cướp!” (Lc 19,45-46)

Sống Lời Chúa: Với tầm nhìn hướng về cuộc sống vĩnh cửu
mai sau, bạn có thể sống khoan dung, nhẫn nại, hy sinh và tha
thứ như Chúa là Cha trên trời.

Suy niệm: Ngày hôm qua, chúng ta chứng kiến Đức Giê-su
khóc, hôm nay ta lại nhìn thấy cơn giận của Ngài. Khóc vì
thương và giận cũng vì thương. Nếu lòng yêu thương Chúa
Cha và con người là sợi chỉ đỏ xuyên suốt ngày sống của Đức
Giê-su, thì hôm nay cũng vì lòng yêu mến con người và Chúa
Cha ấy mà Ngài nổi giận. Ngài nổi giận vì thấy những phường
buôn bán bóc lột khách hành hương một cách công khai trắng
trợn. Họ là những “kẻ cướp ngày” đội lốt tôn giáo. Đức Giê-su
phản kháng là vì quyền lợi của những khách hành hương thấp
cổ bé họng đó. Đồng thời, Ngài cũng phục hồi lại tính linh
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su. Chúa đã chết và đã phục sinh
để cứu chúng con khỏi chết và ban cho sự sống mới. Xin cho
chúng con luôn ý thức và sống xứng hợp với địa vị chúng con
là con cái Chúa. Amen.
https://thanhlinh.net/

5

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Malachi 3:19-20
The day of justice is coming, says the Lord.

presents persecution as an opportunity for the followers
of Jesus for “It will lead to your giving testimony” (Luke
21:13). In persecution God's wisdom and power will be
shown in the example of followers of Jesus. Perseverance
in the face of persecution will lead to their salvation.

Responsorial Psalm
Psalm 98:5-6,7-8,9
Sing praise to God, who rules with justice.

Here Jesus is assuring his followers that God is present to
all believers, even in times of trouble. Ultimately, Jesus
will witness to this with his own death. As disciples of
Jesus, we try to follow his example, trusting in God's
mercy and protection, even when we are facing
difficulties.

Second Reading
2 Thessalonians 3:7-12
Paul urges the community to follow his example and to
earn their keep.
Gospel Reading
Luke 21:5-19
Jesus predicts the destruction of the Temple in Jerusalem
and warns his followers that persecution will come before
the end time.

Family Connection
Children, while innocently naïve about most world
events, are also profoundly sensitive to the concerns felt
by adults. We can help children interpret adult concerns
by sharing information about current events in
appropriate ways. We can also put these concerns in the
light of God's kingdom and the assurance of God's care
for us.

Background on the Gospel Reading
In the context of Luke, today's Gospel appears near the
end of Jesus' teaching in Jerusalem, just prior to the
events that will lead to his crucifixion. His warnings and
predictions are ominous but can be read in many ways.

Discuss with your children one or more current events or
a situation in your family which shows difficulties that
may challenge our trust in a God who cares for us. Then
read together today's Gospel, Luke 21:5-19. Notice how
Jesus said that even when his disciples are persecuted,
God would be with them.

To those who first heard Luke's Gospel, those may have
been words of encouragement. The destruction of the
Temple in Jerusalem by the Romans was history
(70 A.D.); Luke's Gospel, Catholic scholars propose, was
written between 80 and 90 A.D. His audience was
probably Gentile Christians. Luke here tries to interpret
the fall of Jerusalem for them and to locate it in God's
plans for humankind (salvation history). At the same
time, Luke is suggesting to his audience that there will be
a considerable elapse of time before Jesus' final coming.
Luke's listeners have likely seen much upheaval and are
anxious to know if these are the signs of Jesus' coming.
Luke is urging greater patience.

Together with your children, talk about ways in which
God might bring good out of the difficult events you
discussed. Talk together about some actions you might
take as a family to make better the situations you
discussed. Conclude by praying for the needs of the
people involved in the events you named. In prayer, place
each of these difficult situations into God's hands.
https://www.loyolapress.com/

In the second part of today's Gospel, Jesus warns that his
followers will face persecution for their beliefs. Luke

"This is the history of
salvation: God has never
looked down on us to humiliate
and judge us; on the contrary,
he lowered himself to the point
of washing our feet, looking at
us from below and restoring
our dignity."
– Pope Francis
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

CẦN THỢ MAY

CERTIFIED BACKFLOW TESTER

Tiệm may gần Hobby airport và
ở Bellaire cần thợ may tại shop
và nhà. Cần thợ cắt tại shop.

A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

Liên lạc: Uyên (713) 679-0683
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Chợ THANH BÌNH
11810 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072
(281) 495-9709

281.988.6155

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

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

