CHÚA NHẬT XIV
THƯỜNG NIÊN
NĂM C
Fourteenth Sunday
Ordinary Time

Ngày 7 tháng 7
năm 2019
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

BÌNH AN CỦA CHÚA

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
www.giaoxungoiloi.org
Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Phêrô Nguyễn Đức Cường
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
Gioan Baotixita Hoàng Anh Dũng
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):
Mở:6:00 am Đóng:10:00 pm

Ngày kia có một người đậu xe bên lề đường, rồi vào trong một cửa hàng để
mua sắm mấy thứ cần thiết, khi quay trở ra thì thấy trên ghế ngồi có một mẩu
giấy với hàng chữ: Thưa ông, tôi đã tính ăn cắp chiếc xe hơi này, nhưng tình cờ
đọc thấy lời cầu phúc "Bình an cho quý bạn", được dán trên tấm kính. Lời cầu
chúc này khiến tôi dừng lại và suy nghĩ. Tôi tin chắc nếu tôi ăn cắp chiếc xe
này, thì hẳn ông sẽ không còn được bình an và chính tôi cũng vậy. Vì đây là lần
đầu tiên tôi ra nghề. Tôi cũng cầu chúc bình an cho ông và cho cả tôi nữa.
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THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:30 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
Lê Văn Minh
832.858.1597
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
2:30 pm
Theo CT Trường Mẫu Tâm
7:00 pm
Giải Tội:

Trần Văn Quang
832.566.3664
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn

Câu chuyện ngộ nghĩnh trên đây khiến chúng ta nhớ tới lời Chúa qua đoạn Tin
Mừng sáng hôm nay: Khi vào bất cứ nhà nào, trước tiên các con hãy nói: Bình
an cho nhà này. Nếu ở đó có người yêu chuộng sự bình an, thì sự bình an sẽ ở
lại trên người ấy, bằng không sự bình an sẽ trở lại với các con.
Áp dụng lời phán dạy này và câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng: Tấm bảng
gắn trên kính xe đã đem lại sự bình an của Đức Kitô cho kẻ đang dự tính ăn cắp
xe. Kẻ ăn trộm này là người yêu chuộng sự bình an của Đức Kitô, nên sự bình
an đã ở lại trên anh ta. Vậy đâu là sự bình an của Đức Kitô?
Kinh Thánh thường dùng danh từ bình an với bốn ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất,
trên bình diện quân sự thì bình an ám chỉ một tình trạng không có chiến tranh
giữa các dân tộc. Ý nghĩa thứ hai trên bình diện cá nhân, thì bình an ám chỉ tình
trạng yên ổn của từng người. Ý nghĩa thứ ba trên bình diện tôn giáo, thì bình an
là mối liên hệ tình nghĩa tốt đẹp giữa Thiên Chúa và chúng ta. Cuối cùng, bình
an còn được Kinh Thánh dùng để nói lên tình trạng trong đó mọi người trên
mặt đất sống hoà thuận với Chúa, với người khác và với chính bản thân.
Đây là sự bình an mà Chúa nói đến khi Ngài tuyên bố: Ta để lại sự bình an cho
các con, Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Đây cũng chính là sự bình an
mà các thiên thần đã cầu chúc trong đêm Giáng sinh: vinh danh Thiên Chúa
trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Sự bình an này chẳng la gì khác
ngoài việc thực thi Nước Chúa trên trần gian. Để thực hiện sự bình an này, Đức
Kitô đã xuống thế làm người để hoà giải con người với Thiên Chúa cũng như
hoà giải con người với nhau. Bởi vì sự bình an đích thực phải là kết quả của sự
hoà giải.
Như thế, để có được sự bình an của Chúa, chúng ta cũng phải sống tinh thần
hoà giải. Có được sự bình an trong tâm hồn mà thôi chưa đủ, Đức Kitô còn
muốn chúng ta mang sự bình an này đến cho những người chung quanh chúng
ta. Chính vì thế mà chúng ta hãy cầu nguyện như lời kinh của thánh Phanxicô
Assie: Lạy Chúa, xin hãy biến con thành khí cụ bình an của Chúa, để con đem
yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào
nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Bởi vì như lời Chúa đã phán:
Phúc cho ai xây dựng hoà bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
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HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

Chủ Tịch

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Ngày 7 tháng 5 đến 13 tháng 9: Các Thánh Lễ và việc phượng tự cử hành bên Hội
Trường. Trong thời gian này, xin miễn vào Nhà Thờ hoặc các nơi xây cất.

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:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345

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, Hội Đồng Mục Vụ hoặc Tài
Chánh.
NHÀ HÀNG VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BẢO TRỢ GIÁO XỨ
Khách hàng đến các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại mang RECEIPT về cho Giáo Xứ,
các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần tổng số tiền trên RECEIPT để
giúp xây dựng Giáo Xứ. Các RECEIPT có thể trao cho Văn Phòng Giáo Xứ hoặc bỏ
vào giỏ quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
• Phở Duy - 10%
• 68 Crawfish & Seafood Express - 15%
• Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
• Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)
• Nhà Hàng Hải Cảng - 10%
• Đức Thành, Khô Bò - 10%
DSF 2019 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
là $85,000. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp cho Giáo
Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ khả năng.

Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Trường Đạt
281.389.0958

QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498

Đóng Góp (tính đến 16/6/19)

$37,420

Men’s Discernment Retreat
July 19-21

A retreat is for single men ages 18-35 who are discerning a vocation to the diocesan priesthood.
Telephone interview required for registration; $30 registration fee, scholarships
available;
Space limited.
Deadline July 12.
Retreat begins Friday, July 19 at 5:00 p.m.
and ends Sunday, July 21 at 2:00 p.m.;
St. Mary Seminary
9845 Memorial Drive
Houston, TX 77024
713-652-8239

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

$48,580

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $16,142 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Quỹ Bác
Ái của Đức Thánh Cha được $4,077 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi
người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Cursillo
Phan Minh Phượng

44%

Còn Thiếu

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714

$85,000

% Đóng Góp

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

832.473.3767
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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: 6pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily
Augustinô: 7pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Nguyễn Bích
713.907.1678
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661

Kính thưa quý ông bà, anh chị em,
Đức Hồng Y DiNardo, Tổng Giám Mục tổng giáo phận chúng ta đã phát động
cuộc gây quỹ với chủ đề - Thắp Sáng: Đức Tin, Sứ Vụ của Chúng Ta. Mục
đích cuộc gây quỹ này là để phát triển, nâng đỡ ơn gọi, sửa sang đại chủng
viện Thánh Maria đã xuống cấp trầm trọng sau hơn 100 năm sử dụng, cùng
phát triển nền giáo dục Công Giáo, và các chương trình truyền bá đức tin.
Tổng số tiền hoạch định được gây quỹ cho Chương Trình Thắp Sáng là $150
triệu Mỹ kim. Trách nhiệm gây quỹ được chia cho 146 giáo xứ trong tổng
giáo phận. Giáo Xứ Ngôi Lời được trao trách nhiệm đóng góp $848,000 Mỹ
kim trong vòng 4 năm.
Để bắt đầu cho việc gây quỹ năm thứ nhất, giáo xứ đang bán vé số với giá
ủng hộ là $20 Mỹ kim. Các lô trúng sẽ được xổ vào lúc 9 giờ tối Chúa Nhật,
ngày 6 tháng 10, năm 2019 trong dịp 2 ngày gặp mặt thường niên của giáo
xứ. Lô độc đắc là chiếc xe Lexus NX300 năm 2019 đang đậu trước cửa nhà
thờ và nhiều lô trúng giá trị khác.
Kính xin quý ông bà anh chị em và các chủ nhân cơ sở thương mại vui lòng
ủng hộ việc gây quỹ quan trọng này của tổng giáo phận. Quý ân nhân mua
ủng hộ $1000 Mỹ kim trở lên giáo xứ sẽ treo biển ngữ quảng cáo cơ sở
thương mại của quý vị trong khuôn viên giáo xứ.
Vé số được bán ở cuối nhà thờ sau các thánh lễ.
Chân thành cám ơn sự rộng lượng ủng hộ của mọi người.
Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh
______________________________________________

Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng

Lô Độc Đắc:
2019 Lexus NX300
Lô Hạng Nhất:
TV 65 inches
(Bảo Trợ: Direct Furniture - Anh Lãng Nguyễn)

Lô Hạng Nhì:
Apple iPhone XR

Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185

Lô Hạng Ba:
Apple iPad

Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

5 Lô An Ủi:
Mỗi Lô $100.00

Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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THI CA SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN. C
THỢ GẶT
(Luca 10: 1-12, 17-20)
Chúa sai môn đệ ra đi,
Từng hai người một, thực thi rao truyền.
Bảy mươi hai vị chăm chuyên,
Vào thành, làng mạc, lời nguyền tín trung.
Đầy đồng lúa chín cả vùng,
Mong tìm thợ gặt, bao dung tấm lòng,
Mùa màng đầy khắp trông mong,
Hãy xin chủ ruộng, mở lòng ban cho.
Cánh đồng nguy hiểm khôn dò,
Như chiên giữa sói, đừng lo lắng gì.
Dù cho tay trắng lo chi,
Không tiền không bị, ra đi khắp làng.
Bình an cầu chúc gia cang,
Đáp tình tiếp đón, mở mang Tin mừng.
Nơi nào từ chối dửng dưng,
Phủi chân xóa bụi, xin dừng loan tin.
Làng nào đón nhận kêu xin,
Chữa lành bệnh tật, đoái nhìn viếng thăm.
Thầy ban phần thưởng gấp trăm,
Ghi tên Nước Chúa, ngàn năm vững bền.
Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng
mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ
đến gặt lúa của Người. Đồng ruộng của Chúa rộng khắp
cả trên mọi miền trái đất. Nơi đâu có sự xuất hiện của con
người, nơi đó cần có thợ gặt. Chúa đã gieo vãi hạt giống
Nước Trời khắp nơi nơi. Chúa cần rất nhiều thợ rành
nghề đi thu hoạch mùa màng.
Hình ảnh người đi gieo giống và hình ảnh người thợ gặt
rất đẹp. Kẻ gieo người gặt. Qua mùa này đến mùa kia.
Người trước kẻ sau. Lúc nào Chúa cũng cần đến thợ làm
ruộng vườn cho Chúa.
Ngay từ khi ra giảng đạo, Chúa Giêsu đã mời gọi một số
người đi theo Chúa. Chúa đã huấn luyện, dậy bảo và trao
quyền cho họ. Ngài đã sai từng hai người một ra đi loan
báo tin vui. Sau khi sống lại, Chúa đã tiếp tục sai các
Tông đồ đi dậy dỗ muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh
Cha và Con và Thánh Thần. Các Tông đồ, mỗi người một
nơi đã tản mát ra đi rao giảng tin mừng. Hạt giống Nước
Trời cứ thế được tung gieo từ đời này qua đời kia và từ
vùng này tới vùng nọ.

Giáo, đây là những tôn giáo lớn và có rất đông các tín đồ.
Với lương tâm được phú ban, phần lớn nhân loại nhận
biết quyền năng của Đấng Vô Biên. Họ tin vào Ông Trời,
Thiên, Đấng Allah nhưng họ chưa nghe về Đấng Cứu Độ,
Con Thiên Chúa, được sai đến với loài người để cứu
chuộc. Hơn nữa trong thế giới văn minh, cuộc sống con
người bị tục hóa trong mọi lãnh vực. Nhiều người không
còn biết đâu là thực và đâu là hư, đâu là đúng và đâu là
sai. Cuộc sống trở nên mơ hồ theo thuyết tương tối.
Truyện kể: Vào một kia, một nhóm cướp đã đột nhập tiệm
vàng nhưng thay vì ăn cắp vàng bạc châu báu. Chúng
đơn giản đổi các bảng giá. Ngày hôm sau, không ai có
thể nói cái nào có giá trị và cái nào không. Những món
hàng mắc tiền trở nên rẻ mạt, những món không có giá
trị trở thành vô giá. Những người khách hàng nghĩ họ đã
mua những đồ giá trị, bây giờ trở thành giả. Thế giới
chúng ta đang sống có những người đến và đổi giá.
Chúng ta khó mà nhận ra điều nào trong cuộc sống có
giá trị và cái nào không.
Ơn gọi ra đi rao giảng để thu hoạch mùa màng cho Nước
Chúa luôn luôn là mời gọi khẩn cấp. Chúng ta được sai
vào một xã hội làm nhân chứng cho Chúa Kitô Phục
Sinh. Chúng ta hãy nài xin chủ ruộng sai thêm nhiều
chứng nhân tốt lành đi làm vườn nho cho Chúa.
THỨ HAI, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Mt 9, 18-26).
SỐNG LẠI
Lạy Thầy, bé gái qua đời,
Cầu xin sống lại, qua lời Thầy ban.
Giê-su chỗi dậy hỏi han,
Ra đi cứu giúp, chứa chan ân tình.
Trên đường đi tới hồi sinh,
Đàn bà loạn huyết, cố tình theo sau.
Tâm tình khổ sở thương đau,
Niềm tin mạnh mẽ, tìm mau tới Thầy.
Tin rằng đụng chạm áo nầy,
Bệnh tình biến mất, lòng đầy sướng vui.
Giê-su ngoảnh mặt ngó lui,
Cảm thương phụ nữ, ngậm ngùi tri ân.
Đức tin cứu chữa toàn thân,
Chữa lành hồn xác, canh tân cuộc đời.
Nghe tin bé gái lìa đời,
Cầm tay Chúa gọi, ơn trời cứu sinh.

Hằng ngày Chúa vẫn tiếp tục mời gọi nhiều người vào
cánh đồng truyền giáo. Cánh đồng thật bao la, có biết bao
nhiêu người chưa được nghe biết Chúa. Trên thế giới
ngày nay có trên tám tỷ người. Hiện nay mới chỉ có
khoảng trên ba tỷ người nhận biết Chúa Kitô, đại đa số
còn lại đang đi kiếm tìm nguồn chân lý. Họ cũng có niềm
tin nhưng cần được khai mở để họ nhận biết tình yêu
thương của Chúa. Con số những người theo các đạo khác
rất đông như Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ
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THỨ BA, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Mt 9, 32-38).

Hiền lành phó thác, như chiên giữa đàn.
Vào nhà cầu chúc bình an,
Ai mà xứng đáng, Chúa ban ơn lành.
Thành nào đón tiếp thi hành,
Yêu thương chúc phúc, nhân danh Chúa Trời.

TRỪ QUỶ
Người câm quỉ ám dầy vò,
Thân tàn khốn khổ, lắng lo buồn phiền.
Quỉ ma rong ruổi mọi miền,
Gây sầu ám hại, người hiền kẻ ngay.
Hôm nay Chúa độ nơi này,
Xua trừ ma quỉ, đổi thay cuộc đời.
Nhiều người kinh ngạc ơn trời,
Ngợi khen Thiên Chúa, cứu đời phàm nhân.
Mấy người Biệt Phái mất phần,
Ghen tuông xúc phạm, gian trần dối gian.
Nhờ quyền tướng quỷ phá tan,
Nghi ngờ khích bác, mê man thói đời.
Tin mừng rao giảng Nước Trời,
Chữa lành bệnh hoạn, một thời hồng ân,.
Giê-su, Chúa đến gian trần,
Xả thân cứu độ, xua thần ác ma.

THỨ SÁU, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Mt 10, 16-23).
BỀN ĐỖ
Chúa sai môn đệ ra đi,
Như chiên giữa sói, thực thi Tin Mừng.
Khôn ngoan như rắn trong rừng,
Đơn sơ phó thác, vui mừng loan tin.
Người đời chống đối niềm tin,
Chứng gian bắt bớ, cầu xin vững lòng.
Cầm quyền đánh đập giam phòng,
Khổ đau giết hại, giáo đòng thấu da.
Đừng lo sợ hãi rên la,
Thánh Thần soi dẫn, hải hà ơn ban.
Kiên tâm bền vững bình an,
Mọi lời đáp trả, Chúa ban từ trời.
Nhiều người chống đối ơn trời,
Thù hành ghét bỏ, hại đời chúng con.
Cầu ơn bền đỗ sắt son,
Hưởng ơn cứu độ, mỏi mòn tấm thân.

THỨ TƯ, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Mt 10, 1-7).
TRỪ TÀ
Chúa Giê-su đến trần gian,
Chữa lành bệnh tật, thông ban ơn trời.
Xua trừ ma quỉ trong đời,
Rao truyền tin mới, lòng người khát khao.
Tông đồ huấn luyện công lao,
Kêu mời chọn lựa, thương trao quyền hành.
Ra đi rao giảng tin lành,
Nước Trời gần đến, chân thành canh tân.
Mười Hai gắn bó cận thân,
Đêm ngày bên Chúa, Thánh Thần khấn ban.
Phê-rô, An-rế, Gio-an,
Si-mon dõi bước, Tôma tông đồ.
Gia-cô-bê, Mát-thê-ô,
Và Bar-tô-lố-mê-ô chẳng nề.
Ta-đê-ô, Phí-lip-phê,
Gia-cô-bê thứ, bội thề Giuđa.

THỨ BẢY, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Mt 10, 24-33).
PHÓ THÁC
Chúng con đừng sợ người đời,
Không gì che dấu, rạng ngời lộ ra.
Điều trong bóng tối vang xa,
Nói nơi ánh sáng, chiếu pha mọi nhà.
Điều nghe âm ỉ bên ta,
Hãy đi rao giảng, mái nhà khắp nơi.
Đừng lo sợ hãi trong đời,
Tù đầy thân xác, trong nơi khổ sầu.
Không ai giết được hồn đâu,
Ngoại trừ sợ Đấng, ném sâu hỏa lò.
Các con đừng sợ đừng lo,
Nhiệm mầu sự sống, thước đo vô ngần.
Chúng con đáng giá bội phần,
Trên đầu sợi tóc, từng phân đếm rồi.
Ai mà xưng tụng Ba Ngôi,
Ngày sau hưởng phúc, trong nôi Nước Trời.

THỨ NĂM, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Mt 10, 7-15).
RA ĐI
Giê-su phán bảo tông đồ,
Hãy ra rao giảng, đi vô mọi miền.
Chữa lành bệnh hoạn tật nguyền,
Phục sinh kẻ chết, triều thiên Nước Trời.
Phong cùi chữa sạch mọi nơi,
Xua trừ ma quỷ, tuyệt vời chí công.
Các con lãnh nhận nhưng không,
Hãy cho miễn phí, đừng trông báo đền.
Ra đi không gậy không mền,
Chớ đem vàng bạc, không nên túi tiền.
Đừng mang giầy dép gậy phiền,
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FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
Sunday, July 7, 2019
First Reading: Isaiah 66:10-14c
I will spread prosperity over Jerusalem like a river.
Responsorial Psalm: Psalm 123:1-4
Our eyes are fixed on the Lord.
Second Reading: Galatians 6:14-18
May I never boast except in the cross of our Lord Jesus
Christ.
Gospel Reading: Luke 10:1-12,17-20
Jesus sends out 72 people to announce the coming
kingdom.
Background on the Gospel Reading
Today's Gospel begins immediately after the final verse
in last Sunday's Gospel. After strong language about the
difficulties of discipleship, Jesus immediately appoints
72 people to go ahead of him to every town and place he
plans to visit, proclaiming that the Kingdom of God is at
hand. He sends them in pairs. In the Law of Moses two
witnesses were needed for a testimony to be credible. It
was probably also a safer way to travel.

Jesus admits it will be difficult, that he is sending them
out like lambs among wolves. Yet they are to bring
nothing with them, not even a money bag or sandals.
They are to greet no one on the way so as not to be
distracted from their mission. When they enter a house,
their message is simply “peace.” The response they will
receive may be positive or negative. Either way, they are

to know that the Kingdom of God is at hand. They are
not to demand special treatment but eat and drink
whatever is given them. They are to stay in one house
and are not to look around for one that provides better
accommodations. They are to heal the sick as a sign that
the Kingdom of God is at hand for them. Like Jesus'
miracles, healing is a sign of the coming of the kingdom.
If the town will not receive them, they are to shake the
dust from their feet and move on. Even in the case of
such rejection they should know that the Kingdom of
God is at hand.
When they return from their journeys, they are rejoicing
because their mission has been successful. Demons were
under their power because of Jesus' name. Jesus may
have sent them out as lambs among wolves, but at the
conclusion of this passage he assures them that they have
been given power over the enemy and nothing will harm
them, not even serpents and scorpions.
A key theme of today's Gospel and last Sunday's Gospel
is discipleship—its challenges, its difficulties, and its
rewards. Sharing in the mission of Jesus is difficult, but
everyone is called to do it, not just some professionals
trained for ministry. Even for us today, the harvest is
plentiful. We should pray to the master of the harvest to
send out workers for his harvest.
www.loyolapress.com

CAFÉ CATHOLICA: SUMMER SERIES
The Café Catholica summer series is open to all young adults (ages 18-39) and features dynamic speakers, prayer, dinner, and
socializing. Café Catholica is held on four Mondays in July starting on July 8. Each night will include Confession at 5:15 p.m.,
Mass at 6:15 p.m., Dinner at 7:15 p.m., and Talk at 8:15 p.m. Come for all or part of the evening! No registration is needed.
Donations are accepted.
All sessions will be held at St. Michael Church, 1801 Sage Rd., Houston, TX 77056.
This year’s theme: Ever Ancient, Ever New.
July 8: Give Me Crazy Love: Your Body and God’s Plans Patrick Rivera,
Young Adult Ministry, San Diego
July 15: The Struggle is Real: Continual Conversion Fr. Josh Johnson,
Diocese of Baton Rouge
July 22: Beauty Ever Ancient, Ever New Michelle Benzinger,
Speaker/Women’s Advocate, Pensacola
July 29: Millennial Wisdom from the Church Fathers Daniel Cardinal DiNardo
of Galveston-Houston
For more information contact the Office for Young Adult and Campus Ministry
at yacm@archgh.org or 713-741-8778.
Visit our website at www.archgh.org/cafecatholica
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11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com

Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH
THAO TÁC CỘT SỐNG VÀ TỨ CHI
Mỗi tuần tập 2 ngày
thứ ba và thứ năm
từ 6:45pm tới 8:45pm
tại Hội Trường Mẫu Tâm
thuộc Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể.
B.S. Phạm Ánh phụ trách
Ghi tên miễn phí tại lớp học.

HẢI CẢNG

SEAFOOD RESTAURANT
11768 Bellaire Blvd.
Houston, TX 77072
281.564.4288

Sun-Thurs: 10am – 10pm

Fri-Sat: 10am - 11pm

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
JOHN TUAN DINH
832.654.6727
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