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THỰC THI Ý CHÚA
Qua đoạn Tin Mừng sáng hôm nay
chúng ta thấy Thiên Chúa đã trao ban
cho con người sự tự do. Và với sự tự
do này, con người có thể bước theo
Chúa nhưng cũng có thể quay lưng
chống lại Ngài. Con người có thể vâng
theo thánh ý Chúa nhưng cũng có thể
từ khước đường nẻo của Ngài. Thế
nhưng điều quan trọng hơn đó là Thiên
Chúa sẽ xử sự với chúng ta tuỳ theo
việc chúng ta có hay không thực thi
thánh ý Ngài, chứ không tuỳ thuộc vào
lời nói của chúng ta.
Trong hai người con, người được coi
là đã thực thi ý định của cha không
phải là người đã mau mắn trả lời vâng
trước lệnh truyền của cha, nhưng trong
hành động thì lại không làm. Mà chính
là người tuy đã trả lời không, nhưng
trong thực tế lại đi làm điều người cha
truyền dạy.
Trong xã hội thời Chúa Giêsu cũng
như thời nay, vẫn có những hạng
người tỏ ra ngoan đạo, công chính,
siêng năng với các việc đạo đức, kinh
hạt, nhà thờ nhà thánh. Lời nói thì đầy
vẻ thuần phục đối với các giáo huấn
của Chúa, nhưng trong hành động lại
chẳng có chút vẻ gì là ưng thuận đối
với điều Chúa truyền dạy. Những
người bề ngoài xem ra dễ bảo, nhưng
thực chất lại là người khó dạy. Họ đã
có thể đánh lừa được dư luận vì cái
mau mắn bên ngoài của họ.
Trong xã hội thời Chúa Giêsu, những
người này tượng trưng nơi hàng tư tế,
đầu mục, nhóm biệt phái và thông luật.
Tuy đánh lừa được dư luận, nhưng
thực ra, họ đã đánh mất chỗ của họ
trong chương trình cứu chuộc của

Trần Văn Quang
832.566.3664
Giải Tội: * Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* 30 phút trước các Thánh Lễ
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Thiên Chúa. Thế vào chỗ của họ lại là
những người thu thuế, những gái điếm,
những người mà ai cũng biết là đang
vị phạm ý Chúa, được bày tỏ trong lề
luật và trong giới răn của Ngài. Họ là
những người qua lối sống của mình, đã
nói không trước lệnh truyền của Chúa.
Nhưng một lúc nào đó, những người
này đã nhận ra sự sai trái của mình, đã
biết hối cải và đi làm điều Chúa truyền
dạy. Họ là những người đã được giáo
huấn và những việc làm của Ngài lay
động, làm thức tỉnh, thay đổi hẳn cuộc
sống. Họ là người đàn bà xứ Samaria,
đã gặp Chúa bên giếng nước; là ông
Giakêu, được Chúa viếng thăm; là bà
Maria, đã xức dầu cho Chúa; là tên
trộm cướp bị đóng đinh bên cạnh
Chúa; là tất cả những kẻ tội lỗi biết hối
cải. Vấn đề chính yếu là làm theo ý
Chúa.
Thế nhưng, người ta lại thường hay tự
mãn với một nhãn hiệu, một dấu chỉ
bên ngoài nào đó. Chẳng hạn vốn tự
hào là người công giáo ngoan đạo,
chúng ta khó mà nghĩ đến việc trở lại,
mở rộng cửa tâm hồn đón nhận cái
mới, cái bất ngờ, cái chưa được nghe
biết bao giờ.
Dụ ngôn cho chúng ta thấy trở ngại
lớn nhất trên đường vào Nước Trời
không phải là tội lỗi mà là sự ngủ mê
giữa những tiêu chuẩn đạo đức được
chúng ta dựng nên, sự sợ hãi phải đặt
lại vấn đề những cái đã là chúng ta đã
xác tín. Tuy nhiên, có đặt lại vấn đề
như thế, chúng ta mới nhận biết được
thánh ý Chúa và mới đi đúng con
đường Chúa muốn chúng ta đi.

http://giaophanthaibinh.org/
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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:
Cao Điệp Emily

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
BỔ TÚC DANH SÁCH GIÁO XỨ
Văn Phòng Giáo Xứ đang chuẩn bị in Phong Bì Đóng Góp năm 2021. Nếu cần
thay đổi chi tiết phong bì hoặc những ai chưa đưa lại đơn Bổ Túc Danh Sách để
có phong bì in sẵn tên, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ. Sau ngày 27 tháng 9,
danh sách sẽ được gửi cho công ty phong bì để in.
THÁNH LỄ THÊM SỨC NIÊN KHÓA 2019-2020
Chúa Nhật, ngày 1 tháng 11 năm 2020 trong Thánh Lễ 2:30 pm các em sẽ lãnh
nhận Bí Tích Thêm Sức. Thánh Lễ dành riêng cho các em và gia đình. Xin xem
trang mạng của Giáo Xứ để biết thêm chi tiết (www.giaoxungoiloi.org - Trường
Mẫu Tâm).
DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận GalvestonHouston là $85,000 Mỹ kim. Hiện tại đã được $54,814 Mỹ kim. Xin kêu gọi
mọi người quảng đại đóng góp cho quỹ Phục Vụ của Tổng Giáo Phận.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Vũ Hữu Thự

Phó Chủ Tịch
832.247.5969

$85,000

Đóng Góp (tính đến 25/9/20)

$54,814

% Đóng Góp

Thành Viên
Bùi Ngoan
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước
Trương Đạt
Lê Catherine Thúy

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

281.745.6286

Còn Thiếu

281.435.4690
832.877.2074
281.389.0958
832.451.0397

Số Gia Đình đã đóng góp
(1,613 Gia Đình ghi danh Giáo Xứ)

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm

64%
$30,186
328

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.

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $15,559 Mỹ kim. Các đóng góp, xin bỏ vào giỏ thu tiền bên
Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621 cạnh giếng rửa tội hay tại các cửa ra vào trước hoặc sau Thánh Lễ. Giáo xứ cảm
ơn lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa chúc bình an trên tất
Tông Đồ Fatima
cả mọi người.
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Nguyễn Quang Hưng

713.894.7411

Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Trí

713.478.7497

GHI DANH GIÁO LÝ NIÊN KHÓA 2020 - 2021
Trường Mẫu Tâm sẽ bắt đầu ghi danh cho các em học Giáo Lý từ mẫu giáo đến
lớp 12 niên khóa 2020 - 2021.
Lớp K-9 và Xưng Tội Lần Đầu: Học qua mạng (online) đến khi có chỉ thị mới.
Lớp Thêm Sức I và II: học tại Nhà Thờ (face to face)
Chương trình ghi danh tại Trường Mẫu Tâm:
Thứ Bảy: ngày 26 tháng 9 - Từ 7:00 pm đến 8:00 pm
Chúa Nhật: ngày 27 tháng 9 - Từ 10:00 am đến 12:30 pm
Thứ Bảy: ngày 3 tháng 10 - Từ 7:00 pm đến 8:00 pm
Chúa Nhật: ngày 4 tháng 10 - Từ 10:00 am đến 12:30 pm
Hết hạn ghi danh sau ngày 4 tháng 10 năm 2020
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.
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KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này
và đang liều mạng sống của mình để cứu
những sự sống khác. Xin đồng hành với
nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ
sức mạnh, lòng nhân và sức khỏe.
Xin ở gần bên những người ngày đêm trợ
giúp các bệnh nhân và ở cạnh các linh
mục, những người với sự quan tâm mục
vụ và dấn thân Tin Mừng, đang tìm cách
giúp đỡ và hỗ trợ tất cả mọi người.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

Lạy Đức Trinh nữ thánh thiện, xin soi
sáng tâm trí của các nhà khoa học, giúp
họ tìm ra giải pháp phù hợp để chiến
thắng virus này.

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 Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily
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
713.256.7344
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
Phó Tế Hoàng Anh Dũng
713.417.6689
Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185
Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683

Cùng với kinh cầu nguyện với Đức Mẹ
đã được Đức Thánh Cha đọc trong video
trong Thánh lễ do Đức Hồng y Giám
quản Roma cử hành tại đền thánh Đức
Mẹ Tình yêu Chúa ngày 11/03 vừa qua,
Đức Thánh Cha đề nghị thêm một kinh
nguyện để các tín hữu cầu nguyện trong
tháng 5, xin Đức Mẹ bảo vệ thế giới khỏi
đại dịch.
“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
trong tình cảnh bi thương hiện tại, đầy
đau khổ và lo lắng đang siết chặt thế
giới, chúng con chạy đến với Mẹ và tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương xót
ghé mắt đoái nhìn chúng con đang trong
đại dịch virus corona; xin an ủi những
người mất mát và than khóc người thân
của họ đã qua đời, đôi khi được an táng
cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người
đang lo lắng cho các bệnh nhân, những
người mà vì để tránh lây nhiễm, họ
không thể ở gần bên. Xin ban sự tin
tưởng tín thác cho những ai đang lo lắng
vì tương lai không chắc chắn và vì các
hậu quả kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
xin cầu cùng Chúa Thiên Chúa là Cha
thương xót cho chúng con, để thử thách
này chấm dứt, đồng thời chân trời hy
vọng và bình an sẽ trở lại. Như ở Cana,
xin Mẹ cầu khẩn cùng Con Thiên Chúa
của Mẹ, xin Người an ủi gia đình của
các bệnh nhân và nạn nhân; và mở lòng
họ với sự tin tưởng.

Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các quốc
gia, để họ hành động với sự khôn ngoan,
quan tâm và quảng đại, giúp đỡ những
người thiếu những điều cần thiết cho
cuộc sống, hoạch định các giải pháp xã
hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tinh
thần liên đới.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh động
các lương tâm để thay vì những số tiền
khổng lồ được dùng trong việc tăng
cường và hoàn thiện các vũ khí, được
dùng để thúc đẩy các nghiên cứu đầy đủ
nhằm ngăn chặn thảm họa tương tự
trong tương lai.

Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin làm cho mọi
người trên thế giới được gia tăng cảm
thức mình cùng thuộc về một đại gia
đình duy nhất, ý thức về mối liên hệ nối
kết tất cả mọi người, để với tinh thần
huynh đệ và liên đới, chúng con trợ giúp
bao nhiêu người đang sống trong nghèo
đói và lầm than. Xin khuyến khích sự
kiên vững trong đức tin, bền chí trong
phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những người
đau khổ, xin ôm lấy các con cái đang
gặp hoạn nạn của Mẹ và xin Chúa can
thiệp bằng bàn tay quyền năng của
Người để giải thoát chúng con khỏi đại
dịch khủng khiếp này, để đời sống bình
thường có thể trở lại trong thanh bình.
Chúng con phó thác cho Mẹ, Đấng chiếu
sáng trên hành trình của chúng con như
dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng, ôi
khoan thay, ôi nhân thay, ôi Đức Trinh
Nữ Maria dịu hiền. Amen.
(REI 25/04/2020)
https://www.vaticannews.va/

Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y
tế, tình nguyện viên, những người đang ở

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

3

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN. A
(Mt. 21:28-32)
TRỞ VỀ

Nói một đàng, làm một nẻo.

Là Kitô Hữu, rất nhiều lần chúng ta đã nói lời “xin vâng”.
Xin vâng khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, xin vâng khi
lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Hôn Phối, Bí Tích
Truyền Chức Thánh… Chúng ta đã hứa là sẽ đi làm vườn
nho cho Chúa. Lời Xin Vâng hôm đó đã bị lãng quên.
Chúng ta bận bịu với cuộc sống và chạy đua với thời gian
thế là công việc bị bỏ lửng.

Hai con phụng dưỡng cha già,
Giúp cha chăm sóc, cửa nhà ruộng nương.
Dụ ngôn câu truyện dễ thương,
Nhờ con phụ giúp, đêm trường lắng lo
Sai con thứ nhất hẹn hò,
Chối từ không chịu, lo cho việc đồng.
Chiều về hối hận nghĩ thông,
Vào vườn lao động, ra công thi hành.
Ngỏ lời con thứ cầm canh,
Giúp cha công tác, tập tành thâu gom.
Xin vâng, con sẽ trông nom,
Nhưng vì lười biếng, không dòm ngó chi.
Hứa lèo lại chẳng muốn đi,
Nên đành thất hứa, lắm khi muộn phiền.
Cha già đáng kính dịu hiền,
Mong con hối hận, tội khiên xóa nhòa.
Tội nhân thu thuế mù lòa,
Những người gái điếm, trước tòa Chúa thương.
Ăn năn hối cải mở đường,
Trở về bên Chúa, tựa nương tháng ngày.

Giây phút thinh lặng nguyện cầu giúp chúng ta trở về.
Trở về với Cha Nhân Hiền. Hãy thưa với Cha rằng con
đã lầm đường, nay con trở về. Xin Cha thứ lỗi.
THỨ HAI, TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 46-50).
CAO TRỌNG
Người nào trọng nhất Nước Trời,
Trẻ em bé nhỏ, sống đời đơn sơ.
Chúa thương đón nhận trẻ thơ,
Vòng tay âu yếm, vô bờ mến yêu.
Kẻ nào bé nhỏ yêu kiều,
Là người trọng nhất, thiên triều xứng danh.
Tâm hồn thanh khiết xinh lành,
Tin yêu phó thác, thực hành ái nhân.
Gio-an lên tiếng phân trần,
Người kia trừ quỷ, ở gần chúng ta.
Chúng con ngăn cản người ta,
Chúa rằng đừng cấm, vị tha xóa nhòa.
Họ không chống nghịch thiên tòa,
Đồng tâm trọn ý, thuận hòa kết giao.
Chúa ban ân phúc trời cao,
Sinh hoa kết qủa, biết bao phúc lành.

Chúa Giêsu đem Tin Mừng Cứu Độ đến trần gian. Chúa
không đến để kết án hay luận phạt, nhưng mở đường đón
nhận những người tội lỗi trở về. Ai trong chúng ta cũng
cần trở về, trở về với lòng mình, trở về với gia đình, với
cộng đòan và trở về với tình yêu của Chúa.
Người cha nhân từ trong bài Phúc Âm hôm nay, đã đến
với từng đứa con xin giúp đỡ. Ông nói,”Con hãy đi làm
vườn nho cho cha.” Con thứ nhất trả lời, “Con không
muốn đi” nhưng hối hận, sau lại đi. Còn con thứ hai tỏ vẻ
sẵn sàng đi làm cho cha, nhưng rồi lại không đi. Dĩ nhiên
người con thứ nhất làm cha vui lòng hơn.

THỨ BA, TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 51-56).
CỨU CHỮA

Thử suy nghĩ, chúng ta là người con thứ nhất hay con thứ
hai? Có lẽ cả hai. Cuộc sống với biết bao thăng trầm đổi
thay. Hoàn cảnh thay đổi. Cuộc sống thay đổi. Tính tình
con người cũng đổi thay. Lời xin vâng hôm nào trở thành
lời chối từ hôm nay. Kẻ yêu thương trở thành địch thù.
Người ta nói, “Phú quý sinh lễ nghĩa” nhưng ngược lại
phú qúy sinh đạo tặc. Cuộc đời thay trắng đổi đen là thế.

Thời gian sắp mãn trong đời,
Lên đường cương quyết, Con Người phải đi.
Dân làng không tiếp khinh khi,
Tông đồ nổi giận, sinh nghi lòng người.
Thưa Thầy khiến lửa bởi trời,
Cháy lan thiêu hủy, những người cứng tin.
Chúa quay quở trách khẽ nhìn,
Tính tình ghen tị, niềm tin yếu hèn.
Thần nào xúi giục đua chen,
Ân tình đáp trả, muối men ướp đời.
Kiên tâm đối xử với người,
Rộng lòng tha thứ, cao vời biết bao.
Chúa sang làng khác truyền rao,
Cải tà qui chánh, dẫn vào đường ngay.
Chu toàn sứ mệnh hôm nay,
Ngày mai phó thác, hăng say cứu đời.

Có anh chị vào xin rửa tội cho con. Trong cuộc truyện
trò, tôi hỏi: Anh chị có phải là người công giáo không?
Họ trả lời: Dạ phải. Nhà chúng con theo đạo công giáo
mấy đời. Đạo gốc từ cha ông mà cha. Thế anh chị có đi
tham dự lễ Chúa Nhật thường không? Anh chị thưa:
Thỉnh thoảng chúng con đi, vào các dịp lễ lớn thôi. Tôi
hỏi tiếp: Anh chị có lãnh nhận bí tích hòa giải thường
xuyên không? Anh chị trả lời rằng: Chúng con có tội gì
đâu mà xưng. Tiếp nữa, tôi hỏi: Anh chị có cử hành lễ
cưới trong nhà thờ không? Anh chị cười và nói: Chúng
con cũng chưa lãnh nhận Bí tích hôn phối. Một cách sống
đạo bên ngoài rất hời hợt. Chỉ mang danh là Kitô Hữu.
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THỨ TƯ, TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 57-62).
THEO THẦY

THỨ SÁU, TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Lc 10, 13-16).
SÁM HỐI
Kêu mời cải qúa tự tân,
Đổi đời sám hối, canh tân lòng người.
Tiên tri sai đến trong đời,
Răn đe dạy bảo, gọi mời đổi thay.
Thực hành phép lạ tỏ bày,
Tâm hồn chai cứng, chẳng hay đổi đời.
Cô-rô-zai hỡi một thời,
Beth-sai-đa nữa, bao lời truyền rao.
Khốn cho dân chúng biết bao,
Dửng dưng vui sống, tự cao dân lành.
Ca-pha-na-úm tranh dành,
Đua đòi thỏa mãn, công danh chức quyền.
Không màng tuân giữ luật truyền,
Thờ ơ khinh dể, lời khuyên trở về.
Tự cao tự đại tư bề,
Sa chìm thấp xuống, ê chề thảm thương.

Trên đường rao giảng tin mừng,
Một người quyết chí, không ngừng bước theo.
Dù rằng núi đá cheo leo,
Khó khăn muôn lối, dù nghèo lang thang.
Chúa rằng con cáo có hang,
Con chim có tổ, kho tàng ẩn thân.
Con Người không chỗ náu thân,
Gối đầu chẳng có, tinh thần thảnh thơi.
Có người theo Chúa xu thời,
Lo toan công việc, giữa đời khó khăn.
Đáp ơn cha mẹ cản ngăn,
Chôn cha trước đã, lưu danh ở đời.
Theo Thầy đáp tiếng gọi mời,
Rời cha xa mẹ, tuyệt vời tu thân.
Cầm cầy ngó lại đường trần,
Thì không xứng đáng, dấn thân theo Thầy.

THỨ BẢY, TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Lc 10, 17-24).

THỨ NĂM, TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
(Lc 10, 1-12).
SAI ĐI

GHI DANH
Vui mừng vinh thắng trở về,
Quỷ ma vâng phục, mọi bề an cư.
Thầy ban quyền phép riêng tư,
Kẻ thù rắn rết, miễn trừ cứu nguy.
Đừng vui thần phục lụy tùy,
Vui mừng Nước Chúa, khắc ghi tên mình.
Chúa đầy hoan lạc Thánh Linh,
Ngợi khen ca tụng, uy linh Chúa Trời.
Khôn ngoan thông thái ở đời,
Kiêu căng ngạo mạn, xa vời khó thương.
Đơn sơ thanh khiết tựa nương,
Nhiệm mầu dấu kín, khiêm nhường trao ban.
Chúa Con mạc khải thiên nhan,
Các con hạnh phúc, ngập tràn tin yêu
Ý Cha thể hiện cao siêu,
Tỏ bày mọi sự, thiên triều quang lâm.

Môn đồ Chúa chọn sai đi,
Từng hai người một, xá gì gian nan.
Đồng hành nâng đỡ ủi an,
Thi hành bác ái, sẻ san tình người.
Bảy mươi hai vị vào đời,
Truyền rao chân lý, gọi mời canh tân.
Đầy đồng lúa chín vô ngần,
Cánh đồng bát ngát, rất cần thợ chuyên.
Vào đời dấn bước rao truyền,
Như chiên giữa sói, lời khuyên thanh bần.
Đừng mang tiền bạc phụ thân,
Không đem bao bị, tinh thần thảnh thơi.
Bình an cầu chúc mọi nơi,
Gia đình xứng đáng, ban lời cầu an.
Nước Trời đã đến trần gian,
Mở lòng đón nhận, Chúa ban phúc lành.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
CÁC THÁNH LỄ TRÊN MẠNG
Xin lên trang mạng (website) của Giáo Xứ: www.giaoxungoiloi.org.
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston: www.archgh.org.
Theo chỉ thị của Đức Hồng Y, để phòng ngừa lây nhiễm bệnh dịch cho chính mình hoặc những người chung quanh,
những ai đến khuôn viên nhà thờ, phải theo các quy định sau đây:
• Mọi người phải đeo khẩu trang trong khuôn viên giáo xứ, ngay cả lúc tham dự thánh lễ.
• Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) giữa mình với mọi người.
 Không tụ họp trước và sau thánh lễ.
• Theo sự điều hành của Ban Trật Tự và những người hướng dẫn trong các thánh lễ.
Những người vào trường hợp sau đây, xin vui lòng ở nhà, không đến nhà thờ tham dự thánh lễ:
• Nếu đang yếu hoặc có bệnh.
• Nếu hệ thống miễn nhiễm yếu hay dễ bị bệnh.
• Nếu trên 65 tuổi.
• Nếu không yên tâm đi lễ vì sợ lây nhiễm bệnh dịch corona.
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TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH
FINANCIAL STATEMENTS FOR FISCAL YEAR END
JULY 01, 2019 THROUGH JUNE 30, 2020
THU NHẬP/OPERATING REVENUE:
Các Thánh Lễ và Thu Nhập Khác/General Parish:
Trường Mẫu Tâm/Pastoral & Educational Ministries:
Quỹ Thắp Sáng/Ignite Campaign:
Chuyển từ Quỹ Tiết Kiệm trên Tổng Giáo Phận/Transfer from Savings:
Điều Hành / Operating Account as July 1, 2019:
Tổng Thu Nhập/Operating Revenue Total:

$937,235.31
$128,550.00
$398,355.49
$696,671.33
$797,570.17
$2,958,382.30

CHI PHÍ/OPERATING EXPENSES:
Điều Hành/General Parish:
Trường Mẫu Tâm/Pastoral & Educational Ministries:
Linh Mục, Phó Tế & Phối Ngẫu / Clergy:
Quỹ Thắp Sáng/Ignite Campaign:
Hội Chợ/Festival:
Đóng Góp cho Tổng Giáo Phận/Ignite Payment to Archdiocese:
Nới Rộng Nhà Thờ/Church Expansion:
Kiến Trúc Sư & Nhà Thầu/Architect & Contractor Fees:
Tổng Chi Phí/Operating Expenses Total:

($1,851,524.23)
($2,714,638.56)

Tổng Thu Nhập/Operating Revenue Total:
Tổng Chi Phí/Operating Expenses Total:
THU NHẬP trừ CHI PHÍ / INCOME - EXPENSES = THẶNG DƯ

$2,958,382.30
($2,714,638.56)
$243,743.74

QUỸ TIẾT KIỆM VÀ ĐIỀU HÀNH/SAVINGS & OPERATING ACCOUNT:

$2,477,982.61

($501,735.44)
($86,619.05)
($113,493.32)
($54,725.53)
($106,540.99)

TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE A
First Reading: Ezek iel 18:25-28
It is possible to turn from sin and preserve one’s life.
Responsorial Psalm: Psalm 25:4-9
A prayer to God for mercy.
Second Reading: Philippians 2:1-11
Be like Christ who humbled himself and was exalted by
God.
Gospel Reading: M atthew 21:28-32
Jesus poses a question to the chief priests and elders on
the meaning of obedience.
Background on the Gospel Reading
The context for today’s Gospel is the mounting tension
between Jesus and the Jewish religious leaders. Jesus has
entered Jerusalem and overturned the money changers’
tables in the Temple. Jesus has caught the attention of the
religious authorities; the chief priests and elders question
Jesus about the source of his authority. Jesus refuses to
name for these religious leaders the source of his
authority. Instead, he questions the priests and elders
through the parable we hear in today’s Gospel. The
answer given by the religious leaders is correct, but it
convicts them for their failure to heed the call of John the
Baptist and for their inability to recognize the Kingdom
ofGIÁO
God.XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

The situation Jesus poses is rather straightforward. Given
the same task by their father, one son asserts his
disobedience in words, but then obeys in his actions; the
second son obeys with his words, but disobeys in his
actions. The question that Jesus poses is pointed and
direct: Which son did what the father wanted? All would
agree that “actions speak louder than words” and that
even if his words were disobedient, the son who did the
work as ordered did the father’s will.
Jesus’ conclusion is also direct. The chief priests and
elders, the ones who speak most often about God, did not
act accordingly. They did not respond to the message of
repentance announced by John the Baptist with a change
of heart. Instead, John’s message was heeded by those
one would not expect to repent—tax collectors,
prostitutes, and other sinners. Because of their actions,
these sinners will enter the Kingdom of God ahead of the
religious leaders.
Jesus could ask us the same question. Do our words
indicate our obedience to God? If not our words, do our
actions? God desires a full conversion of heart, that our
actions (and our words as well) will give evidence of our
love for God.
https://www.loyolapress.com
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QUẢNG CÁO VÀ BẢO TRỢ
Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
281.495.8133
Email: info@giaoxungoiloi.org

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

281.988.6155

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727
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