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

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:00 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm
Nguyễn Luận Louis
832.274.8163
Chúa Nhật
7:00 am
Trần David
713.614.5546
9:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
11:00 am
Bạch Thái Hùng
832.350.2642
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:00 pm
Ban Giáo Lý
7:00 pm
Giải Tội:

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

SỰ SỐNG ĐỜI SAU
Hầu hết nhân loại đều tin con người
qua khỏi đời này, sẽ có một cuộc sống
khác: một cuộc sống đời sau, một
cuộc sống lại, không phải chết là hết.
Nhưng có một số người không tin có
sự sống khác sau khi chết, nên họ đã
đặt ra những vấn nạn vô lý.
Thời Đức Giêsu, phái Sa đốc
(Sadduceéns) không tin có sự sống
lại. Họ đã tưởng tượng ra câu chuyện
khá lố bịch để hỏi Đức Giêsu: “Nhà
kia có bảy anh em trai. Người anh cả
cưới vợ rồi chết không con. Theo luật
Môsê, người em phải lấy chị góa đó
để có con nối dòng, và cả bảy anh em
đều chết không con. Khi sống lại, chị
góa đó là vợ ai?”
Nếu nhận có sự sống lại theo họ nghĩ
thì thật căng, thật khó xử và gây rất
nhiều rắc rối. Vậy phải chấp nhận
không có sự sống lại là khỏe, là giải
quyết êm đẹp mọi vấn đề rắc rối! Họ
khoái trí với lý luận đó và nhiều lý
luận quá vật chất như thế. Lý luận của
những người dựa vào giả thuyết tiến
hóa của Charler Robert Darwin (1809
-1882) cũng thế. Giả thuyết này cho
rằng: mọi sinh vật đều có chung một
tổ tông. Những hình thức cao hơn của
đời sống phát sinh từ những biến
dạng của những hình thức đơn giản
hơn (Funk &Wagnalls: Encyclopedia). Đó mới chỉ là giả thuyết
(hypothesis) chưa được xác minh theo
phương pháp khoa học. Nếu mọi sinh
vật đều bởi một Ông tổ vật chất nẩy
sinh đột biến, thì chết đều trở về vật
chất, không còn sự sống nữa.

Những người không tin có sống lại
đó, họ vẫn xây những ngôi mộ thật
đẹp, những lăng tẩm thật vững chắc.
Họ kỷ niệm ngày chết tổ tiên, anh
hùng long trọng. Chẳng lẽ họ lại tô
điểm cho cái xác đã rữa thối? Tôn
vinh những ngôi mộ bằng đất đá?
Như vậy, miệng thì chối không có sự
sống lại. Nhưng việc họ làm chứng tỏ
lòng họ tiềm ẩn một niềm tin sống lại.
Nếu chỉ vì ghi công và noi gương các
bậc anh hùng, vĩ nhân thì cách tốt
nhất là ghi lại trong sử xanh lưu danh
muôn thuở. Mồ mả quá tốn phí, lại
chóng đổ nát. Những người nhân
danh khoa học để chối không có sống
lại, không có Thiên Chúa, mà xây mồ
mả như thế là phản khoa học.
May mắn thay số người như vậy quá
ít, so với hầu hết nhân loại tin có sống
lại, tin có Thiên Chúa Ông Eymieu đã
công bố bảng thống kê 432 nhà bác
học thế kỷ 19 thì có 367 vị tin có
Thiên Chúa và sự sống lại. Bác sĩ
Dennaert người Đức cho biết trong số
300 nhà bác học lỗi lạc nhất ở 4 thế
kỷ vừa qua có 242 vị tin, 38 vị không
rõ lập trường, 20 vị không tin và dửng
dưng” (VQ. Đi Về Đâu – tr.39; René
Courtois: Des Savants nous parlent de
Dieu. p. 11).
Những tôn giáo vĩ đại như Hồi Giáo,
Ấn Giáo, Phật Giáo đều tin có đời
sau. Vạn thế sư biểu như Khổng Tử
tin rằng chết là an nghỉ ngàn thu. Khi
Tử Cống xin nghỉ học về thờ phụng
cha mẹ cho khỏi mệt. Khổng Tử bảo
việc nào trên đời này làm trọn bổn
phận đều rất khó nhọc, nghỉ sao
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THÔNG BÁO GIÁO XỨ

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 sẽ được đặt ở cuối nhà
thờ. Giáo Xứ sẽ 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 $23,273 Mỹ kim. Thánh Lễ Các Thánh Nam Nữ và Các
Đẳng Linh Hồn được $13,937 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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PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184
Thánh nhạc: Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang
CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6 pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7 am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Phạm Quốc Tuấn
Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thanh Hương
Thánh Lễ Anh Ngữ: 2 pm Chúa Nhật
Nguyễn Giao
Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH
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

được! Tử Cống thất vọng kêu lên:
Vậy con không có lúc nào được nghỉ
ư? Khổng Tử đáp: Có chứ, lúc nào
con thấy cái huyệt đào nhẵn nhụi, cái
mộ được đắp chắn, người đưa con bỏ
về. Bấy giờ là lúc con được nghỉ.
Cống reo lên: Vậy chết hay thật,
quân tử thì được nghỉ ngơi, tiểu nhân
hết làm bậy” (Giảm chi. Đại vương
THTH. Tr. 54). Khổng Tử còn dạy
hiếu đối với cha mẹ: “Sống thì lấy lễ
mà thờ, chết thì lấy lễ mà táng, lấy lễ
mà tế” (Luận ngữ II, 5). Người Việt
Nam tin chết là thể phách, còn là tinh
anh, sinh ký tử qui. Sinh là ký gởi,
chết là về cội nguồn tinh anh.

Hầu hết nhân loại tin có sự sống đời
sau, nhưng chưa biết rõ thế nào. Bậc
chí thành như Khổng Tử đã thú nhận
rằng: “Vị tri sinh, yên tri tử”: Chưa
biết rõ cái lẽ sống, thì cái lẽ chết cứ
để yên đó. Chỉ mình Đức Giêsu là
biết rõ cái lẽ chết đời sau, Người nói:
Thứ nhất: Đời này cưới lấy chồng
vợ, đời sau thì không. Những ai được
xét xứng đáng thì được hạnh phúc
đời sau. Xét như một cuộc thi tuyển,
chỉ tuyển những người sống xứng
đáng ở đời này mới được thưởng
hạnh phúc đời sau.
Thứ hai: Họ sống lại được giống
như thiên thần. Đời sống Thiên Thần
hoàn vượt trên tầm hiểu biết của trí
thức khoa học và vượt mọi kinh
nghiệm của loài người. Thiên Thần là
bậc thiêng liêng tinh thần, không có
hình hài thể xác cho nên không bị
chết nữa, và các ngài đang được
hưởng hạnh phúc vinh quang Thiên
Chúa. Chúng ta khi được sống lại
cũng được sống như các ngài. Chúng
ta có thể ví đời sau khác với đời này,

như đứa trẻ khác với khi nó sống
trong bào thai, như con bướm khác
với lúc nó là con sâu, như cây xanh
tốt khác với hạt mọc nên nó. Tuy
vậy, nó có sự tiếp tục từ bào thai
sang đứa trẻ, từ con sâu thành con
bướm, từ hạt giống mọc nên cây.
Thứ ba: họ sống lại được làm con
Thiên Chúa, sống thân mật với Thiên
Chúa là Cha mà họ suốt đời kính
mến hết lòng. Không còn vinh phúc
nào hơn nữa, nên thánh Phaolô hằng
“cầu xin Thiên Chúa là Cha chúng ta,
Đấng yêu thương chúng ta và đã lấy
lòng nhân hậu mà ban cho chúng ta
niềm phấn khởi bất diệt và niềm cậy
trông tốt đẹp” (Bài đọc II)
Sau hết: Họ sống lại vì Thiên Chúa
là Chúa của kẻ sống chứ không phải
của kẻ chết. Thiên Chúa đã dựng nên
họ, đã cứu chuộc họ, đã chọn họ, yêu
thương họ như các tổ phụ Abraham,
Isaác, Giacóp để họ sống hưởng hạnh
phúc trong gia đình đầy yêu thương
của Thiên Chúa, chứ không phải để
họ chết. Lời tung hô Alêluia đã reo
vang lên: “Vạn tuế Đức Kitô, Đấng
đầu tiên từ cõi chết sống lại. Người
vinh hiển quyền năng, Vạn vạn tuế!”.
Người là đầu thân thể đã sống lại để
cho chi thể được sống lại với Người.
Lạy Chúa, là Cha chúng con, đã
dựng nên và cứu độ chúng con. Xin
cho chúng con luôn sống theo luật
yêu thương của Chúa dù gặp gian
nan khốn cực đến đâu, chúng con
quyết noi gương bảy anh em Macabê
để được sống lại vinh phúc đời đời.
Trích trong ‘Xây Nhà Trên Đá’ của
Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm

November 12th

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 32 TN
Lc 17,1-6

Mời Bạn: “Chúng ta tới gần sự lớn lao nhất khi ta lớn lao
trong khiêm tốn” (R. Tagore). Lớn lên trong khiêm tốn không
làm con người nhỏ đi, trái lại khiến họ nên cao cả. Mời bạn
sống tâm tình này với ý thức, nếu muốn tới gần Thiên Chúa,
tôi phải biết nhỏ bé đi mỗi ngày.

THA THỨ VÌ ĐÃ ĐƯỢC THỨ THA
“Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần
trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận,’ thì anh cũng phải tha cho
nó.” (Lc 17,4)

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn đón nhận một nhiệm vụ được
trao phó và thực hiện chu đáo hết sức có thể.

Suy niệm: Có thể nói, khái niệm ‘tha thứ’ không hề có trong
luật hình sự. Một khi đã bị kết án là có tội thì được giảm khinh
là may mắn rồi; còn trường hợp tái phạm chỉ có thể là tình tiết
tăng nặng. Về việc này thì ông bà ta khoan dung hơn, nhưng
cũng chỉ ‘quá tam ba bận’: tha thứ tới ba lần là rộng lượng quá
mức rồi. Còn Chúa Giê-su thì dạy nếu như trong chỉ có một
ngày, bạn bị ai đó xúc phạm tới bảy lần, mà cả bảy lần, người
đó tới xin lỗi, thì bạn cũng phải tha hết cho người ấy. Ấy là
chưa kể, theo người Do Thái, con số bảy có ý nói phải tha tới
vô số lần, không giới hạn. Theo lẽ tự nhiên, một yêu cầu như
thế là bất khả thi. Nhưng chúng ta có thể và phải thương xót và
tha thứ đến vô cùng như thế vì Thiên Chúa đã thương xót và
tha thứ cho chúng ta (x. Mt 18,23-35).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dạy con ý thức mình chỉ là tôi
tớ vô dụng. Xin dạy con biết sống quảng đại, biết hiến thân mà
không mong chờ phần thưởng nào khác hơn là biết mình đã
hành động theo thánh ý Chúa. Amen.
THỨ TƯ TUẦN 32 TN
Cung Hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô
Ga 2,13-22
ĐỂ NÊN XỨNG ĐÁNG
Người Do Thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu
năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại
được sao?” Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là
chính thân thể Người. (Ga 2,20-21)

Mời Bạn: Thiên Chúa là Đấng Thương Xót nên Ngài luôn sẵn
lòng và rộng lượng thứ tha ngay khi chúng ta cầu xin Ngài. Và
Ngài đòi buộc chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau như Ngài
đã tha thứ. Vì tha thứ cho anh em là điều kiện để chúng ta
được Chúa thứ tha!

Suy niệm: Bốn mươi sáu năm, gần một nửa thế kỷ để xây một
Đền Thờ – quả là công trình vĩ đại và đáng tự hào. Nhưng giá
trị của Đền Thờ không hệ tại ở tính cách qui mô của công trình
mà là Đấng ngự trong Đền Thờ. Chính Đấng ấy làm cho mọi
công trình trở nên Đền Thờ; nhưng khi Đấng Thánh không còn
được tôn thờ, khi tính linh thánh, tôn nghiêm không còn nữa,
thì nơi được gọi là ‘đền thờ’ ấy chỉ còn đáng gọi là cái chợ, là
hang ổ bọn cướp. Thế nên, những nơi gọi là ‘Đền Thờ’ mà
Thiên Chúa không hiện diện, không được tôn thờ, thì thà phá
đi để xây dựng lại còn hơn. Trái lại bất cứ nơi đâu, thậm chí là
hang bò lừa, mà có Chúa hiện diện, thì đó chính là nơi thánh,
là Đền Thờ.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi bạn cảm thấy như mình đã đụng đến
bức tường giới hạn không thể tha thứ cho anh em mình, bạn
hãy nhớ lại mình đã phạm tội xúc phạm đến Chúa thế nào và
đã được Ngài tha thứ ra sao.
Cầu nguyện: Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha tha nợ
chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Amen.
THỨ BA TUẦN 32 TN
Lc 17,7-10

Mời Bạn: Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta đã cùng chết với
Chúa Ki-tô, để được sống lại với Ngài. Đó là cách thế Ngài tái
thiết Đền Thờ cho ta. Nhưng sẽ là hoang phí, nếu công trình
được trả giá bằng cái chết của Con Thiên Chúa lại biến thành
nơi buôn bán hoặc hang ổ của bọn cướp!

KHÔNG TIN SÂU SẮC,
KHÔNG SỐNG KHIÊM CUNG !
“Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói:
Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm
việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)

Sống Lời Chúa: Mau chóng đến với Bí tích Hòa giải để Chúa
Ki-tô thanh tẩy và hiện diện nơi Đền Thờ tâm hồn của mình.

Suy niệm: Đế quốc Rô-ma thời Chúa Giê-su vẫn duy trì chế
độ nô lệ khắc nghiệt. Nhưng những người được coi là ‘gia
nhân’, là ‘tôi trai tớ gái trong nhà’ được những ‘quản gia trung
tín, khôn ngoan’ coi sóc, có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn
nhiều. Dù thế nào đi nữa, bổn phận người tôi tớ vẫn là phục vụ
theo lệnh chủ mà không kể công. Khi đề cập đến tương quan
ông chủ-đầy tớ này, Chúa Giê-su dạy chúng ta là những thụ
tạo, đứng trước Thiên Chúa, chúng ta chỉ là tôi tớ. Bản chất ấy
không cho phép ta vênh vang, kể công, hay tự phụ, nhưng là
khiêm tốn nhận biết mọi điều mình có là ân huệ do Chúa ban
tặng. Có thể nói rằng khiêm tốn chính là hoa quả của đức tin.
Hay nói cách mạnh mẽ hơn: không có đức tin thẳm sâu, chẳng
thể có đời sống khiêm nhường! Nhờ có khiêm tốn trong đức
tin như thế, người ta mới có thể coi việc phục vụ Thiên Chúa
nơi tha nhân như một ân huệ.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, là Đấng
sẵn sàng hiến thân để ở cùng chúng con. Xin tạ ơn Chúa về
tình yêu muôn trùng cao cả. Và xin cho con biết khiêm tốn mở
lòng hầu được Chúa thanh tẩy và thánh hiến, để tâm hồn con
thực sự nên Đền Thờ xứng đáng cho Chúa ngự. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 32 TN
Th. Lê-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ HT
Lc 17,20-25

Mời Bạn: Ngày của Chúa có thể được hiểu theo hai nghĩa:
ngày tận thế hoặc là cái chết của mỗi người. Dù hiểu theo
nghĩa nào đi nữa, thì ngày của Chúa cũng sẽ đến bất thần như
‘kẻ trộm ban đêm’. Trong khi chờ đợi ngày ấy, Chúa muốn
chúng ta có thái độ canh thức, sẵn sàng và ra công làm việc
như một tôi tớ trung thành. Quả thật, sống hết mình trong giây
phút hiện tại và chu toàn các việc bổn phận là cách khôn ngoan
nhất để chờ đợi ngày của Con Người.

THÁNH THỂ: NƯỚC TRỜI HIỆN DIỆN
“Vì này Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc
17,21)
Suy niệm: Giám mục Curtis một lần tới thăm Đức Hồng Y
Newman. Đức Hồng Y cho Giám mục Curtis biết Toà Thánh
đã ban cho Ngài đặc ân được đặt Mình Thánh Chúa trong
phòng. Không ngờ tin này làm Giám mục Curtis xúc động
mạnh, đến nỗi khi Đức Hồng Y mời Giám mục ở lại ban đêm,
Giám mục đã trả lời rằng: “Tôi không thể nào ngủ được khi
biết Chúa của tôi đang ở với tôi chung một mái nhà”. Thiên
Chúa luôn ở bên chúng ta vì Người toàn năng hiện diện khắp
nơi, nhưng một khi chúng ta ý thức điều đó, một khi có bằng
chứng nhắc nhở tới sự hiện diện đó, chúng ta thường xúc động
mãnh liệt. Thật hạnh phúc cho chúng ta khi hằng ngày chúng
ta lại được đích thân gặp Người trong Bí tích Thánh Thể. Chúa
Giê-su là chính Nước Trời. Như vậy, Thánh Thể Chúa chính
là “Nước Trời đang ở giữa chúng ta”.

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm chu toàn các bổn phận hằng
ngày với tất cả lòng tận tâm và yêu mến.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, ngày của Con Người sẽ đến,
dù chúng con không biết khi nào và cách nào. Nhưng Chúa
cho chúng con biết rằng ngày ấy sẽ đến hết sức bất ngờ. Xin
Chúa giúp con luôn biết tỉnh thức, sẵn sàng, để ngày ấy chúng
con vui mừng ra nghênh đón Chúa. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 32 TN
Lc 18,1-8
KIÊN TRÌ SẼ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP
“Nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta bênh vực mụ cho
rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.” (Lc
18,5)

Mời Bạn: Bạn có phải là người không còn niềm hứng khởi khi
tham dự Thánh lễ? Hay bạn mong Thánh lễ mau kết thúc để
đến điểm hẹn hò vui thú phàm trần như bàn nhậu, người yêu
hoặc lo chạy mánh…?

Suy niệm: “Nghị lực và kiên trì chinh phục được tất
cả” (Benjamin Franklin). Viên quan toà không sợ trời cũng
chẳng nể ai, cuối cùng cũng phải chịu thua sự kiên trì đến độ lì
lợm của bà goá nghèo. Nếu sự kiên trì của bà khiến viên quan
toà bất chính phải đáp ứng lời bà cầu xin chỉ để ông thoát khỏi
cảnh bị bà ta quấy rầy, thì chẳng lẽ Thiên Chúa lại làm ngơ
trước lời cầu nguyện liên lỉ của chúng ta. Ngài khẩn khoản kêu
gọi chúng ta “phải cầu nguyện luôn, đừng sờn lòng nản
chí”, vì chắc chắn Ngài sẽ đáp lời chúng ta, vì Ngài không
phải là ông quan toà bất chính mà là Cha nhân từ và quyền
năng; mặt khác, chúng ta không còn là người xa lạ mà là con
cái Chúa, “những kẻ được Ngài tuyển chọn”.

Chia sẻ: Bạn có biết không trong Thánh Thể, Chúa Giê-su
đang khao khát được chúng ta đến với Ngài, tâm sự với Ngài,
trút mọi nỗi lo, mọi ưu phiền thậm chí cả tội lỗi của chúng ta
cho Ngài…?
Sống Lời Chúa: Tận dụng thời gian có thể đến viếng Thánh
Thể Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở rộng đôi mắt con, để con nhìn
thấy sự hiện diện của Chúa và lắng nghe lời Chúa mời gọi con
canh tân đời sống mình. Amen.

Mời Bạn: Cầu nguyện luôn luôn nghĩa là coi việc “cầu
nguyện là lẽ sống” (René Voillaume), chứ không phải là việc
tuỳ tiện, muốn làm hay không tuỳ thích. Cũng thế, cầu nguyện
cách kiên trì không có nghĩa là chờ đợi cho đến khi nào được
“như ý mình” mới thôi, mà trái lại là cầu xin cho mình biết
đón nhận “như thánh ý Chúa”. Chỉ khi nào “ý mình” được
biến đổi trở nên đồng nhất với “ý Chúa”, lúc đó điều tốt đẹp
nhất mới đến cho cuộc đời chúng ta.

THỨ SÁU TUẦN 32 TN
Th. Mác-ti-nô, giám mục
Lc 17,26-37
HÃY SẴN SÀNG
“Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc
khải.” (Lc 17,30)
Suy niệm: Người ta nói rằng: “Lịch sử là ông thầy vĩ đại”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nhắc lại câu
chuyện xảy ra thời ông Nô-ê và ông Lót để nhắc nhở các môn
đệ về tính bất ngờ của ngày chung thẩm. Thời ông Nô-ê, mọi
người cũng ăn uống, dựng vợ gả chồng như chẳng hề có gì bất
thường. Thế nhưng, đến ngày ông Nô-ê và gia đình vào tàu, thì
cơn đại hồng thủy xảy đến và tiêu diệt tất cả. Rồi thời ông Lót
cũng vậy! Khi ông Lót ra khỏi Sơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến
lửa thiêu rụi cả thành. Điểm chung của hai câu chuyện này là
tính bất ngờ - bất ngờ đến mức con người trở tay không kịp.
Khi viện dẫn hai câu chuyện này, Chúa Giê-su muốn các môn
đệ hãy canh thức và sẵn sàng để chờ ngày Chúa đến.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Trong chương trình sống hằng ngày, bạn ấn
định thời gian dành để cầu nguyện và trung thành tuân giữ
chương trình ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết kiên trì cầu
nguyện luôn với Chúa không ngừng. Giữa những bon chen của
cuộc sống, xin Chúa cất đi những cám dỗ ngã lòng, nuôi
dưỡng lòng tin yêu hướng về Chúa, để con phó thác mọi sự đời
mình cho Chúa. Amen.
https://thanhlinh.net/
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THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
2 Maccabees 7:1-2,9-14
Jewish martyrs give witness to their faith, even unto
death.

Book of Exodus (Chapter 3) that describe Moses'
encounter with God in the burning bush, Jesus shows that
God is the God of the living, not the dead. Here Jesus
uses the same method and texts of the Sadducees to
counter them. As the Gospel text suggests, he beat them
at their own game!

Responsorial Psalm
Psalm 17:1,5-6,8,15
The just person will live in God's presence.

More importantly, in this discourse Jesus shows the
limits of our imaginations when it comes to eternal life.
The Sadducees argued against resurrection because of the
limits of earthly existence. They did not imagine another
possibility for existence and relationship with God. Jesus
proposes that the possibilities of resurrected life are
beyond our imaginations. Jesus' conclusion suggests
something else as well: To spend time worrying about
resurrected life is to miss the point. The point is eternal
relationship with God is possible, for God is the God of
the living, “. . . for to him all are alive.”

Second Reading
2 Thessalonians 2:16—3:5
Paul encourages the Thessalonians and asks for their
prayers.
Gospel Reading
Luke 20:27-38
Jesus answers a question from some Sadducees about the
resurrection of the dead. (short form Luke 20:27, 34-38)
Background on the Gospel Reading
In today's Gospel, we hear about an encounter between
Jesus and some Sadducees. The Sadducees were a party
of Judaism active in Jesus' time, descended from the
priestly family of Zadok. They were literal interpreters of
the written Law of Moses, which means that they were in
disagreement with the position of the Pharisees, who
offered an oral interpretation of the Law of Moses.

Family Connection
Children in our culture often know very little about death,
dying, and eternal life. Take this opportunity to talk with
your children about their thoughts, beliefs, maybe even
their fears, about death and dying.
In the Gospel this week, Jesus tells us that after we die,
we will not need the same things we did when we were
alive, but we will continue to have a relationship with
God. You could use the example of a tree to help your
children understand what Jesus tells us. When a tree is
alive it needs water, soil, and sunlight. When the tree is
used to make a table, a toy, or something else it has a new
purpose. The tree no longer needs water, soil, or sunlight.
Read together the short form of the Gospel, Luke 20:27,
34-38. Tell your children about your hope and faith in the
resurrection of the body and eternal life with God. Pray
together for those in your family who have died and
conclude by praying today's Psalm.

The Sadducees are described in this Gospel as opponents
to the belief in resurrection. In the dialogue presented
here, we see an example of the means of disputation that
was common in first century Judaism. The Sadducees use
the example of Levirate marriage, found in the Law of
Moses, to disprove belief in the resurrection. According
to Deuteronomy 25:5-10, if a man died without
producing an heir, the man's brother should marry his
wife and the offspring of this union would inherit the
property and carry on the name of the man who had died.
The Sadducees use this as an example to challenge belief
in the resurrection.

https://www.loyolapress.com/

Jesus argues from the same written Law of Moses to
show that there is resurrection. Using the texts from the

"Prayer is that quiet source
of strength which brings
peace and disarms
hate-filled hearts."
– 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
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