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CHÚA BA NGÔI
Đâu là hình ảnh Chúa Ba Ngôi trong
Phúc Âm? Đọc lại Tin Mừng, chúng
ta được tiếp xúc với Chúa Giêsu,
Con Thiên Chúa làm người, một
Thiên Chúa đang rảo bước trên mọi
nẻo đường xứ Palestine để rao giảng
Tin Mừng cứu độ cho mọi người,
nhất là những kẻ nghèo khó. Ngài
cũng đã chữa lành mọi bệnh tật, tha
thứ mọi tội lỗi, nhưng Ngài cũng đã
bị chống đối, bị ném đá và sau cùng
bị đóng đinh vào thập gia như một tên tội phạm. Tin Mừng không giới thiệu với
chúng ta về bản thể cũng như về ngôi vị của Ngài, nhưng các lời giảng, các việc
làm và trót cả cuộc sống của Ngài như được ghi lại đã mở ra cho chúng ta thấy
một Thiên Chúa mà Ngài gọi là Cha, Đấng đầy lòng yêu thương và tha thứ,
Đấng đã ươm mơ công trình cứu chuộc loài người, Đấng đã không ngần ngại
sai Con Một của mình đến trong trần gian, để thực hiện chương trình cứu
chuộc.
Trước lúc chia tay với các môn đệ, Chúa Giêsu không ngừng giới thiệu với các
ông Chúa Thánh Thần, cũng xuất phát từ Thiên Chúa mà Ngài sẽ sai phái đến
với các ông. Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ nối tiếp công việc của Ngài, nơi các
môn đệ cũng như nơi nhân loại trong một giai đoạn mới của lịch sử cứu độ.
Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi, là Đấng phù trợ, để những người theo Chúa
hiểu được những lời Ngài nói và những việc Ngài làm. Chúa Thanh Thần sẽ
ban cho họ sự khôn ngoan và sức mạnh, để can đảm làm chứng cho Đức Kitô
đến tận cùng bờ cõi trái đất.
Sự việc này đã được thực hiện cho các tông đồ vào ngày lễ Hiện Xuống. Với
tác động của Chúa Thánh Thần, từ những kẻ u mê dốt nát, các ông đã thấu hiểu
Lời Chúa. Từ những kẻ hèn nhát sợ sệt, các ông đã can đảm rao giảng Lời Chúa
và sẵn sàng chết để làm chứng cho Tin Mừng.
Và như thế, dưới ánh sáng Phúc Âm, chúng ta thấy Chúa Ba Ngôi không phả là
những ý niệm trừu tượng về bản thể và ngôi vị, nhưng là những Đấng sống
động, luôn tha thứ và yêu thương chúng ta, luôn đem lại cho chúng ta những lợi
ích trong cuộc sống thiêng liêng.
Chính vì thế, chúng ta phải sống thế nào để đáp trả phần nào tình thương Chúa
Ba Ngôi đã dành cho chúng ta qua công cuộc sáng tạo, cứu độ và thánh hoá
chúng ta.
https://gpcantho.com/

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

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

Phó Chủ Tịch
832.247.5969

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

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
Lê Quyên
281.943.4255

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
CHÍCH NGỪA COVID
Chúa Nhật, ngày 30 tháng 5, từ 8 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Tại Hội Trường Mẫu Tâm, có
chích ngừa COVID hiệu Pfitzer cho những ai 12 tuổi trở lên. Mũi thứ nhất hoặc mũi thứ
nhì. Có thể ghi danh trong ngày chích ngừa.
LỚP HUẤN LUYỆN CHO CÁC EM GIÚP LỄ MỚI VÀ CŨ
Thứ Bảy, ngày 5 tháng 6 lúc 11 giờ sáng có lớp huấn luyện cho các em Giúp Lễ mới và
cũ. Các phụ huynh cần có mặt để điền đơn và dự buổi họp phụ huynh. Gia đình phải là
thành viên của Giáo Xứ Ngôi Lời (có số Phong Bì).
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Chúa Nhật, ngày 6 tháng 6, sau Thánh Lễ 11 giờ sáng, rước kiệu Thánh Thể trong Nhà
Thờ. Ngay sau đó có Chầu Thánh Thể từ 12 giờ 30 trưa đến 6 giờ 30 chiều trong Nhà
Thờ.
CHƯƠNG TRÌNH
CÁC HỘI ĐOÀN / BAN NGÀNH
PHỤ TRÁCH CHẦU 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
6:00 PM

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

DSF 2021 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Năm nay Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận GalvestonHouston là $88,000. Xin kêu gọi những ai có việc làm, có khả năng, vui lòng đóng góp
cho Giáo Phận $150.00, hay nhiều ít tuỳ lòng hảo tâm. Cám ơn sự cộng tác của quý
Ông Bà Anh Chị Em.
QUỸ PHỤC VỤ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
DIOCESAN SERVICE FUND
Đóng Góp (tính đến 23/5/2021)
% Đóng Góp
Còn Thiếu

$68,600
78%
$19,400

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

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)

Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498

***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.***

Cursillo

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $22,768 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.

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353

Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Trí

713.478.7497

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
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.
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.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

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.

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

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long

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.

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
AC Nguyễn Thông-Jennifer 346.291.5267
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

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

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI
LC 1, 39-56
LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG

phân định: cái gì thuộc về Thiên Chúa, cái gì thuộc về Xêda, và từ đó nhìn nhận chủ quyền tối thượng của Thiên
Chúa trên muôn vật muôn người.

Suy niệm: “Không ai chịu đau khổ với Chúa Giê-su đến
mức như Đức Ma-ri-a, cũng không ai được tôn vinh bên
Chúa Giê-su bằng Đức Ma-ri-a” (Cha R. Cantalamessa).
Đức Ma-ri-a ngợi khen Thiên Chúa qua tiếng Amen vui tươi
với sứ thần, tiếng Amen của ngài đi trước tiếng Amen của
Con mình trong Vườn Cây Dầu. Ngài hớn hở vui mừng
trong Đấng cứu độ qua thái độ vội vã lên đường đi về miền
nam thăm viếng ông bà Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét. Ngài ngợi
khen Thiên Chúa khi chia vui với người chị họ lớn tuổi, trợ
giúp bà trong thời gian thai nghén. Ngài ngợi khen Thiên
Chúa khi ghi nhớ và suy niệm về những gì xảy ra ở Bê-lem,
rồi lạc mất con ở Đền thờ. Đặc biệt ngài tiếp tục sống tâm
tình ngợi khen, phó thác ấy trong đau khổ đứng dưới chân
thánh giá.

Mời Bạn: Nơi mỗi người, Thiên Chúa cũng đã in hình của
Ngài, bởi vì mọi người được dựng nên theo hình ảnh Thiên
Chúa (St 1,26). Mọi sự ta chúng có và ngay cả sự hiện hữu
của chúng ta đều là do Thiên Chúa. Thánh Phao-lô chất vấn
chúng ta: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?” (1Cr
4,7).

Mời Bạn: Đức Ma-ri-a được tôn vinh hơn mọi người vì vai
trò đặc biệt và thái độ yêu mến tin tưởng của ngài trong
công trình cứu độ. Bạn hãy chạy đến để xin ngài chuyển cầu
cùng Chúa cho bạn. Bạn hãy đến chiêm ngắm và sống theo
mẫu gương ngợi khen Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh như
ngài.

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN
Mc 12,18-27
NIỀM VUI QUÊ TRỜI
“Khi người ta từ cõi chết sống lại, [người ta] sẽ giống như
các thiên thần trên trời.” (Mc 18,25)

Sống Lời Chúa: Noi gương Đức Mẹ, tôi tập sống tâm tình
ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh: dù vui, buồn, hay
đang gặp nghịch cảnh, lúc nào tâm hồn cũng ngợi khen và
tin tưởng vào Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ vội vã lên đường đi thăm
viếng bà Ê-li-sa-bét do lòng nhiệt thành yêu mến Chúa và
người chị họ. Xin cho chúng con biết vội vã vui tươi khi
đem Chúa đến cho người khác; vội vã loan báo Tin Mừng
không chút chần chừ; vội vã trợ giúp nhau mà không chút
tính toán. Amen.
THỨ BA TUẦN 9 TN
Mc 12,13-17
DÂNG… CHO AI? CÁI GÌ?
Đức Giê-su bảo: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên
Chúa, trả về Thiên Chúa.”(Mc 13,17)

Suy niệm: Thời Chúa Giê-su, nước Do-thái bị đế quốc Rôma đô hộ; người Do-thái phải nộp thuế cho chính quyền Rô
-ma bằng đồng tiền lưu hành có hình và hiệu của Xê-da, tên
chung để gọi hoàng đế Rô-ma. Người Do-thái phản đối,
cách công khai hoặc ngấm ngầm việc đóng thuế cho ngoại
bang. Lợi dụng tình thế đó, nhóm Pha-ri-sêu và phe Hê-rôđê, vốn kình địch với nhau, đã cấu kết để giăng ra cái bẫy
nhằm hại Chúa Giê-su. Họ hỏi Ngài: Có phải nộp thuế cho
Xê-da không? – Nếu nói không, Ngài sẽ bị cho là phản loạn,
chống lại hoàng đế; còn nói có, thì hẳn Ngài không tránh
khỏi sự la ó của dân chúng - đường nào Ngài cũng bị sập
cái bẫy hai tròng này! Chúa Giê-su không bận tâm đến câu
hỏi có-hay-không này: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên
Chúa, trả về Thiên Chúa.”Ngài đặt họ trước đòi hỏi phải

Sống Lời Chúa: Những gì Thiên Chúa ban không phải để
đòi lại, nhưng ai trao phó cho Thiên Chúa thì họ sẽ nhận lại
gấp trăm ở đời này cùng với sự sống vĩnh cửu mai sau. Vậy
bạn đừng bao giờ từ chối bất cứ điều gì khi được thôi thúc
dâng hiến cho Thiên Chúa.
Cầu nguyện:Đọc kinh Phú Dâng.

Suy niệm: Theo thánh Âu-tinh, không có tín điều nào trong
Ki-tô giáo lại bị chống đối mãnh liệt và dai dẳng như niềm
tin vào sự sống lại. Trường hợp thánh Phao-lô khi giảng đạo
ở A-thê-na (Hy Lạp) là một điển hình. Thính giả ngoại giáo
ở đó rất thích nghe thánh Phao-lô giảng, nhưng khi ngài nói
về Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì họ đã cười nhạo và
nói: “Vấn đề ấy, để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông” (Cv
17,32). Những người thuộc phái Xa-đốc cũng cùng một
quan niệm tương tự: không có chuyện kẻ chết sống lại vì
làm gì có sự sống đời sau. Chúa Giê-su cho biết cuộc sống
đời sau không phải là kéo dài cuộc sống đời này, nhưng là
một cuộc sống mới mà những khát vọng sâu xa nhất của
con người được thoả mãn tròn đầy vì lúc đó họ ở với Thiên
Chúa, và họ “sống như các thiên thần.”
Mời Bạn: Thời nay không thiếu những người đồng ý với
người Xa-đốc. Đối với họ, cuộc sống đời sau là mơ hồ viển
vông, chi bằng tận hưởng cuộc sống trước mắt ở đời này.
Chính sự sống lại và lên trời của Đức Ki-tô chứng thực cho
lời xác quyết của Ngài về cuộc sống đời sau nhờ đó chúng
ta nắm chắc niềm tin sẽ được sống lại với Ngài
Sống Lời Chúa: Tin vào sự sống lại, tôi tập từ bỏ những gì
cản trở hoặc không cần thiết cho cuộc sống đời sau.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cuộc sống trần gian này là
một cuộc lữ hành mà điểm đến là quê trời. Xin cho con sống
niềm tin này vững chãi và rõ ràng, để cuộc sống đời này
của con trở thành lời loan báo về cuộc sống hạnh phúc vĩnh
cửu mai sau mà ngày nay chúng con đang hăm hở tiến về.
Amen.

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN
Mc 12,28b-34
YÊU CHÚA
“Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất.
Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,
hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”
(Mc 12,29-30)
Suy niệm: Có người dùng hình ảnh quả chuối để so sánh
thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên ở trời Tây, ngoài vỏ
màu vàng nhưng trong ruột là màu trắng. Lối so sánh thật
ngộ nghĩnh nhưng đồng thời gây cho người nghe một nỗi
buồn man mác. Dù vậy, mấy ai vạch ra được những khác
biệt đó mà không vấp phải lối nhìn chủ quan và cảm tính?
Trong khi đó rất dễ nhận ra sự khác biệt giữa “vỏ” và “ruột”
của người Ki-tô hữu khi đối chiếu với Lời Chúa. Đó là chỉ
có vỏ “Ki-tô hữu” mà thiếu “ruột” là tình yêu mến Chúa.
Yêu mến Chúa thì khao khát và vâng giữ lời Chúa như thái
độ của Ma-ri-a ngồi bên chân Chúa, dứt khoát đối với quá
khứ tội lỗi như người phụ nữ đập vỡ bình dầu quý, có tâm
tình gắn bó như những người nữ từ sáng sớm chạy đến mồ
tìm Chúa, dám đảm trách công việc Hội Thánh như Phê-rô
sau khi thưa “con yêu mến Thầy”. Làm sao nói yêu mến
Chúa mà lại thiếu những điều như thế nhỉ?
Mời Bạn: Nói theo ngôn từ của thánh Gio-an, phải chăng
bạn đang trong tình trạng ngoài thì “sáng” mà trong thì
“quáng”? Sửa chữa đời sống và dưỡng nuôi tình mến Chúa
cho phù hợp với chức phận Ki-tô hữu đi bạn nhé!
Chia sẻ: Chia sẻ với nhau về tình yêu Chúa khi ngắm nhìn
Thánh Tâm Chúa.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dâng cho Chúa một việc hy
sinh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi nhìn tay Chúa chỉ vào trái tim,
con muốn lặp lại lời của tông đồ Tô-ma khi được Chúa cho
thấy các vết tích tình yêu: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của
con”.
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN
Mc 12,35-37
một đấng cứu thế cúi xuống
“Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt dưới chân con. ” (Mc 12,36)

Suy niệm: Võ sĩ M. Pacquiao, người hùng của người dân
Phi-líp-pin, chia sẻ: “Là Ki-tô hữu nghĩa là nhận Đức Ki-tô
như vị Cứu Thế, như Chúa của mình. Đó là lý do tại sao
bạn được gọi là Ki-tô hữu. Nếu lấy đi chữ ‘Ki-tô,’ thì bạn
chẳng còn nghĩa lý gì nữa.” Đấng Ki-tô, vị Cứu Thế ấy là
Con Vua Đa-vít hay xuất thân từ dòng tộc vua này. Thế
nhưng, Ngài cũng đồng thời là Ngôi Lời vĩnh cửu, là Chúa
của vua Đa-vít nữa. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su nhiều lần
được dân chúng gọi là Con Vua Đa-vít. Tuy nhiên, tước
hiệu ấy luôn đi kèm với quan niệm Đấng Cứu Thế chiến
thắng các thế lực thế tục, lập vương quốc trần thế trên thế
giới. Đức Giê-su đã nỗ lực thay thế vào đó hình ảnh Đấng
Cứu Thế tôi tớ, đưa nhân loại về với Chúa bằng cái chết yêu
thương của mình.

Mời Bạn: “Động lực số một cho đời tôi là Đức Ki-tô, là
Chúa và Đấng Cứu Độ của tôi, cũng như của gia đình và vợ
con tôi” (M. Pacquiao). Còn bạn, Đức Ki-tô chiếm vị trí thứ
mấy trong đời bạn? Bạn đang theo đuổi hình ảnh Đức Ki-tô
chiến thắng kiểu thế tục hay Đức Ki-tô phục vụ trong yêu
thương?
Sống Lời Chúa: Tôi chiêm ngắm hình ảnh Đức Ki-tô
khiêm tốn hạ mình phục vụ, và nỗ lực sống tinh thần ấy
trong cung cách hành xử của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm phục mẫu
gương hạ mình phục vụ chúng con của Chúa, vì Chúa yêu
chúng con cho đến cùng. Xin cho chúng con bỏ đi hình ảnh
Chúa chiến thắng vinh quang kiểu thế tục, nhưng ghi khắc
và cố gắng noi theo mẫu gương quảng đại và khiêm tốn hạ
mình phục vụ vì yêu thương của Chúa. Amen.
THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN
Mc 12,38-44
KINH SƯ THỜI HIỆN ĐẠI
“Anh em hãy coi chừng những ông kinh sư ưa dạo
quanh... thích được người ta chào hỏi... ưa chiếm ghế
danh dự, thích chỗ nhất...” (Mc 12,38-39)
Suy niệm: Từ buổi đầu tạo dựng, ông bà nguyên tổ đã vì
kiêu ngạo muốn ngang bằng Thiên Chúa nên đã phạm tội
bất tuân: “Ngày nào các người ăn nó mắt các người sẽ mở
ra và các người sẽ nên như Thiên Chúa biết cả tốt xấu” (St
3,5). Cho đến ngày nay, thói ‘chơi trội’, thích nổi hơn người
vẫn luôn ám ảnh con người, dù được bọc gói trong những
dáng vẻ ‘hợp lý’ hơn: được người ta ghi tên lên bảng vàng
khi đóng góp với con số không nhỏ; một miếng giữa làng
bằng một sàng xó bếp... Bao nhiêu hình thức tôn vinh của
xã hội hôm nay đã tạo nên những ông kinh sư hiện đại,
những ông kinh sư ấy chẳng trừ ai: người đi tu lẫn kẻ ở đời;
kẻ nghèo lẫn người sang; nam phụ lão ấu đều có tất tần tật.
Lời cảnh báo của Chúa thật đúng cho chúng ta hôm nay biết
bao.
Mời Bạn: Bạn và tôi không dễ trốn thoát cái cám dỗ về
đường danh vọng ấy đâu. Trong tôi và bạn luôn ẩn tàng cái
tính thích được công kênh ấy như thể là vết tích của tội
nguyên tổ vậy. Bạn và tôi hãy nỗ lực để sống tự hạ hết sức
có thể, để không bị biến thành 'kinh sư giả hình' Bạn nhé.
Chia sẻ: Mỗi khi làm được một việc tốt, Bạn hãy tự vấn với
chính mình đó có phải là việc của 'kinh sư' hay là việc của
'con Chúa' ?
Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Chúng con chỉ là đầy tớ vô
dụng, chỉ làm việc bổn phận mà thôi” (Lc 17,10).
Cầu nguyện:Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống tự hạ đến
chết trên thập giá. Xin cho con biết khiêm tốn trong mọi sự,
để con nên họa ảnh của Chúa hơn là hình ảnh của kinh sư
giả hình. Amen.
http://www.dongcong.net/

THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY, CYCLE B
First Reading
Deuteronomy 4:32-34,39-40
Moses teaches the people that Yahweh is the only God.
Responsorial Psalm
Psalm 33:4-5,6,9,18-19,20,22
A prayer for the Lord’s mercy
Second Reading
Romans 8:14-17
Through the Spirit, we have been adopted as children of God.
Gospel Reading
Matthew 28:16-20
Jesus sends his disciples to make disciples of all nations.

Background on the Gospel Reading
This week we return to the liturgical season of Ordinary Time.
This Sunday and next Sunday, however, are designated as
solemnities, special days that call our attention to the central
mysteries of our faith. Today, on the first Sunday after
Pentecost, we celebrate the Solemnity of the Most Holy
Trinity. This feast invites us to consider what we believe about
God, who has revealed himself to us in the Trinity, one God in
three Persons.The Gospel for this Solemnity is taken from the
Gospel of Matthew. In its conclusion, Matthew’s Gospel
quickly moves from the disciples’ discovery of Jesus’ empty
tomb and Jesus’ appearance to Mary Magdalene and the other
Mary to the commission that Jesus gives to his disciples in
today’s Gospel.
The final commission, as this part of Matthew’s Gospel is
sometimes called, is given on the mountaintop. Throughout
Scripture, many of the most important events happen on a
mountaintop, and Matthew used this motif often. Peter, James,
and John saw Jesus transfigured on the mountaintop, and Jesus
taught the crowds from the mountaintop in the Sermon on the
Mount. In today’s Gospel, the eleven disciples go the
mountaintop in Galilee, as Jesus had instructed them through
Mary Magdalene and the other Mary. They see Jesus, and they
worship and doubt at the same time. Jesus approaches them
and commissions them to baptize and teach. It is a task for
which Jesus had previously prepared his disciples; recall that

Jesus had already sent the twelve apostles to preach the
Kingdom of God and to heal. Yet earlier, the Twelve were
sent only to the House of Israel; in this final commission, the
eleven are told to go to all nations. The mission of Jesus is
now to be taken to all people, and the task is to baptize and to
teach.
Jesus commissions his disciples to baptize in the name of the
Trinity; this is one of the clearest attestations for Baptism in
the name of the Holy Trinity found in Scripture. Other New
Testament references to Baptism describe it as being
celebrated in the name of Jesus. As we read this Gospel on the
Solemnity of the Most Holy Trinity, we are reminded that this
central mystery of faith is meant to be lived. As baptized
Christians, we share in the life of the blessed Trinity and seek
to invite others to share in God’s love.
Family Connection
The Solemnity of the Holy Trinity invites us to remember that
God has revealed himself to us as one God in three Persons.
As Jesus departed from his disciples, he shared with them the
power to make disciples of all nations. He taught his disciples
to invite others to share in the life of the blessed Trinity by
sharing with others the gift of Baptism. This continues to be
the mission of the Church. Each of us who has been baptized
shares in the life of the blessed Trinity and also shares in the
Church’s mission of inviting others to share in God’s love.
As you gather as a family, bring out pictures and other
mementos of family celebrations of the Sacrament of Baptism.
Talk about the significance of Baptism with your family. Read
together today’s Gospel, Matthew 28:16-20. Notice that Jesus
taught his disciples to baptize all nations in the name of the
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. What else does
this remind you of? (the Sign of the Cross) Recall that
whenever we pray the Sign of the Cross, we are reminding
ourselves that we are united with God through our Baptism
and share in the life of the blessed Trinity. Conclude by
thanking God for sharing his life with us. Pray together
the Glory Be to the Father.
www.loyolapress.com

The Archdiocesan Youth Conference (AYC) gathers over 2,500 participants - both youth
and adults - from all over the local Church. AYC is the largest evangelizing event for older
adolescents that the Office of Adolescent Catechesis and Evangelization hosts annually.
Participants will experience the diversity of the Archdiocese of Galveston-Houston! They
will have the opportunity to share and deepen their relationship with Jesus Christ through
daily Mass, Exposition of the Blessed Sacrament, confession, dynamic talks, and other
July 30 - August 1, 2021
prayer experiences.
__________________________________
Must be a parishioner, current CCE student or confirmed at Christ, the Incarnate Word to register with the parish.
Incoming 9th grader to graduating seniors
https://archgh.cventevents.com/AYC2021 Voucher Code: 7230CTIW21
(Last day to register June 25, 2021)
Fee: $300.00 per person
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

Cần người giúp việc cho Tiệm Rượu
Full-time / Part-time
Cần biết tiếng Anh.
(713) 584-8291

Chợ THANH BÌNH
11801 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072
(281) 495-9709

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm
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281.988.6155

TUỔI HẠC
Trung Tâm Cao Niên
10880 Bissonnet, Suite 140D
Houston, TX 77099
(832) 387-7250
Nếu đủ điều kiện, hoàn toàn miễn phí.
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