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THA THỨ CHO NHAU
Chúa nhật 23 thường niên, Chúa Giêsu
dạy Hãy đi sửa lỗi cho nhau. Chúa
nhật tuần này, Chúa nhật 24 thường
niên Chúa dạy Hãy tha thứ cho nhau.
Nếu việc sửa lỗi là một khía cạnh, một
khuôn mặt của tình yêu, thì tha thứ
những lỗi lầm của nhau lại là một
khuôn mặt khác của tình yêu. Tình yêu
tha thứ theo Chúa Kitô, phải là một
tình yêu không giới hạn. Thánh Phêrô,
trong câu hỏi của mình, đã vô tình để
lộ ra cái ý muốn giới hạn tình yêu của
mình. Ngài đưa ra con số 7 mà hỏi
Chúa: "Lạy Thầy, khi anh em xúc
phạm đến con, con phải tha thứ cho họ
mấy lần, có phải đến bảy lần không?"
Có lẽ thánh Phêrô nghĩ rằng mình đã
tha thứ đến 7 lần như vậy, đã là nhiều
lắm rồi, đã là không thể tưởng rồi.
Nhưng thánh Phêro lầm. Đối với
Thiên Chúa, đối với Chúa Kitô, giới
hạn của tình yêu là yêu không giới
hạn.
Câu trả lời của thánh Phêrô: "Thầy
không bảo các con hãy tha 7 lần,
nhưng 70 lần 7", trở thành điểm qui
chiếu cho tình yêu tha thứ của chúng
ta. Tha thứ đến 70 lần 7 nghĩa là tha
thứ không giới hạn, tha thứ vô cùng,
tha không tính toán, không đếm bằng
những con số. Vì khi đếm là đã giới
hạn lòng yêu thương của mình.
Trong cuộc sống đời thường, chắc ai
cũng từng nghe những kiểu nói: Nó
với tôi không đội chung trời, hoặc
sống để bụng, chết đem theo, có khi
những kiểu nói đó còn xuất hiện trên
chính môi miệng của mình. Là người
Công giáo, bạn và tôi đã có ai ý thức
những kiểu nói đó đi ngược Tin Mừng,
đi ngược Lời Chúa dạy không?

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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theo hẹn

Thầy không bảo các con hãy tha 7 lần,
nhưng 70 lần 7. Hãy nghe Lời Chúa
dạy để đừng đặt giới hạn của lòng tha
thứ, mà hãy tha thứ không giới hạn.
Có những chuyện ta tưởng chừng rất
nhỏ nhặt trong cuộc sống, lại sinh ra
oán thù lớn. Ví dụ: hai đứa bé đánh
nhau, thì vì chỉ bảo chúng, hai người
hàng xóm, vì bênh vực con, lại mắn
chửi nhau, rồi không thèm nhìn nhau.
Có khi chỉ là một câu nói lỡ lời, chạm
tự ái, dẫn đến chuyện trách móc, phàn
nàn nhau. Tệ hại hơn, không thể tha
thứ cho nhau, nên dẫn tới chỗ hạ nhục
nhau, chửi bới hoặc tìm cách trả thù
nhau, chí ít thì cũng nói xấu nhau.
Những điều đó đã là xấu đối với
những người không có quan hệ họ
hàng. Vậy mà những điều xấu đó lắm
lúc lại xảy ra trong dòng tộc, trong gia
đình: vợ chồng, cha mẹ, anh chị em.
Những người thân của nhau mà còn
không thể tha thứ cho nhau, thì huống
hồ là người dưng.
Hàng ngày chúng ta đọc kinh Lạy Cha.
Ngay trong từng thánh lễ, bạn và tôi
cũng sẽ đọc kinh Lạy Cha: Xin Cha
tha nợ chúng con như chúng con cũng
tha cho những người có nợ chúng con.
Hãy ý thức hơn nữa mỗi lần đọc kinh
Lạy Cha, để lời cầu nguyện ấy trở nên
sự thật trong cuộc đời mình. Hãy nhớ
rằng, Cha tha nợ cho ta khi ta hết lòng
tha cho anh em mình. Bởi thế mỗi lần
đọc kinh Lạy Cha, ta xin Chúa ban cho
ta và cho từng người khả năng tha thứ.
Tha thứ không phải bảy lần, nhưng là
bảy mươi lần bảy. Nghĩa là tha thứ
liên tục, tha thứ không giới hạn.
Lm JB. Nguyễn Minh Hùng
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 13 tháng 9 từ
12:30 đến 2:30 trưa. Xin ghi danh trong ngày khai giảng tại Nhà Thờ.
GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ THÊM SỨC CHO NGƯỜI LỚN
Khóa Giáo Lý Tân Tòng và Thêm Sức dành cho người lớn khai giảng Chúa Nhật
ngày 13 tháng 9, từ 12:30 đến 2:30 trưa. Xin ghi danh trong ngày khai giảng tại
Nhà Thờ.
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.
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.
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 $42,553 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

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

281.745.6286
281.435.4690
832.877.2074
281.389.0958
832.451.0397

Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

$85,000

Đóng Góp (tính đến 11/9/20)

$42,553

% Đóng Góp
Còn Thiếu
Số Gia Đình đã đóng góp
(1,613 Gia Đình ghi danh Giáo Xứ)

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm

50%
$42,447
263

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $12,012 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho quỹ Đại Học Công
Các Bà Mẹ Công Giáo
Giáo được $966 Mỹ kim. Các đóng góp, xin bỏ vào giỏ thu tiền bên cạnh giếng
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
rửa tội hay tại các cửa ra vào trước hoặc sau Thánh Lễ. Giáo xứ cảm ơn lòng
Tông Đồ Fatima
quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa chúc bình an trên tất cả mọi
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411 người.
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

GHI DANH GIÁO LÝ NIÊN KHÓA 2020 - 2021

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255

Trường Mẫu Tâm sẽ bắt đầu ghi danh cho các em học Giáo Lý từ mẫu giáo đến
lớp 12 niên khóa 2020 - 2021.

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353

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)

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

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

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

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.

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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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
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

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.

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

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.

LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily

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

Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

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.

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

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 24 THƯỜNG NIÊN. A
THA THỨ
(Mt. 18:21-35)

hằn và bất đồng, chúng ta sẽ không có bình an. Muốn có
được sự an bình thanh thản, chúng ta hãy bỏ qua và tha
thứ. Tha như Chúa đã tha cho chúng ta. Chúng ta đọc
kinh hằng ngày: Xin tha nợ chúng con, như chúng con
cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Anh em xúc phạm đến con,
Bao lần tha thứ, vẹn tròn chữ yêu.
Bảy lần chưa gọi là nhiều,
Bảy mươi lần bảy, đốt thiêu cõi lòng.
Tha rồi quên hết cầu mong,
Tâm hồn thanh thản, thong dong cuộc đời.
Chúa tha tội lỗi mọi người,
Bạo hành giết chết, một lời xin tha.
Người đời mắc nợ thẩm tra,
Van lơn khất hẹn, chủ tha hạn kỳ.
Vui mừng thoát nợ ra đi,
Bạn bè thiếu nợ, anh ghi làm lòng.
Ngục tù giam hãm trả xong,
Hăm he hiếp đáp, trông mong trả dần.
Chủ nhà xét hỏi nợ nần,
Gọi tên độc ác, tới gần hỏi han.
Ta tha số nợ muôn vàn,
Lòng ngươi ích kỷ, lạm càn đắng cay.
Lý hình xử phạt thẳng ngay,
Công bằng đáp trả, khốn thay gian tà.

Ai trong chúng ta cũng có lỗi lầm và xúc phạm. Chúng ta
cũng muốn tha và được tha. Như Chúa Giêsu đã dậy:
Không phải tha chỉ bảy lần, mà tha đến bảy mươi lần bảy.
Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh cho chúng con để chúng
con biết tha thứ cho nhau và tha thứ cho chính chúng con
nữa.
THỨ HAI, TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
(Lc 7, 1-10).
CỨU CHỮA
Vài người kỳ lão van xin,
Thầy ơi cứu chữa, đoái nhìn bệnh nhân.
Sĩ quan cầu cứu người thân,
Nguy cơ sắp chết, rất cần Thầy thương.
Chúa đi theo bước lên đường,
Báo người thân cận, đón đường nài van.
Chúng tôi không dám phiền than,
Nhà tôi không xứng, chuyển van lời mời,
Lạy Thầy, xin phán một lời,
Bệnh tình đầy tớ, sẽ rời mau thôi.
Có nhiều quân lính của tôi,
Sẵn sàng tuân lệnh, lên đồi xuống non.
Niềm tin mạnh mẽ vuông tròn,
Chúa khen viên chức, sắt son tấm lòng.
Xin ơn lành mạnh cầu mong,
Về nhà đầy tớ, cận vong phục hồi.

Tha thứ là món qùa đẹp. Tha thứ là một trong những
tương quan rất quan trọng trong đời sống con người. Qua
sự tha thứ, chúng ta sẽ tìm được sự cảm thông và an bình
trong tâm hồn.
Chúa Giêsu đã yêu thương tha thứ cho chúng ta, ngay cả
trước khi chúng ta chạy đến với Ngài trong Bí Tích Hòa
Giải. Chúa là mẫu gương cao vời nhất của sự tha thứ.
Trên thập giá, sau những trận đòn đánh, khạc nhổ, phỉ
báng, lột trần và đóng đinh vào thập giá. Chúa Giêsu
không những xin Cha tha thứ cho họ mà còn biện hộ cho
họ rằng họ đã không biết việc họ làm.

THỨ BA, TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
(Lc 7, 11-17).
CHỖI DẬY

Ai trong chúng ta cũng có những kinh nghiệm của sự
hiểu lầm, ghen ghét, bội phản, gây chia rẽ, bôi nhọ và
khinh bỉ. Chúng ta cảm thấy đau đớn và buồn giận.
Chúng ta phải ứng xử thế nào với những hành động xúc
phạm tiêu cực này.

Con trai quí nhất qua đời,
Cảm thương mẹ góa, một thời đơn côi.
Đám đông chia xẻ khúc nhôi,
Mẹ con xa cách, hỡi ôi thảm sầu.
Cuộc đời muôn nỗi bể dâu
Động lòng thương xót, cầu bầu thi ân.
Người khiêng đứng lại dừng chân,
Quan tài, Chúa chạm, người thân sống còn.
Thương đau khóc lóc mỏi mòn
Chúa truyền chỗi dậy, trao con mẹ hiền.
Bà con lối xóm mọi miền,
Ngợi khen Con Chúa, ngạc nhiên vô cùng.
Tiên tri xuất hiện trong vùng,
Viếng thăm dân tộc, bao dung tấm lòng.
Loài người chờ đợi khát mong,
Chứng nhân phép lạ, dõi dòng loan tin.

Đã có nhiều người cứ tích trữ những ghen ghét và hờn
giận ngày này qua ngày khác. Chính họ đã giới hạn và
cầm tù mình trong hận thù. Họ bị ảnh hưởng của những
phim truyện dài, luôn luôn thúc đẩy phải trả thù. John
Powel kể câu truyện: Người đàn bà trẻ không thể tha thứ
cho những lỗi lầm của chồng. Cô tìm cách tự tử kết thúc
cuộc đời trong lòng biển. Trước đó, cô bước đi dọc theo
bờ biển trong đau buồn và tuyệt vọng. Bỗng nhiên, như
có giọng nói phía sau, cô nhìn lại và kìa sóng đã vỗ trôi
dạt xóa đi tất cả dấu vết chân cuộc đời. Xóa đi quá khứ
của giân hờn. Cô thức tỉnh và quyết định trở về và làm lại
từ đầu.
Hãy tha thứ và sẽ được thứ tha. Kinh nghiệm hằng ngày
cho chúng ta biết, nếu chúng ta còn chất chứa những thù
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THỨ TƯ, TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
(Lc 7, 31-35).
SO SÁNH

THỨ SÁU, TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
(Lc 8, 1-3).
NHÂN CHỨNG

Người đời lắm chuyện ai ơi,
Ở sao cho khéo, thói đời dèm pha.
Ngồi xem so sánh gần xa,
Đua đòi bắt bẻ, gây ra lỗi lầm.
Trẻ em đường phố thành tâm,
Đùa vui thối sáo, âm thầm chẳng theo.
Bi ai ngâm giọng phường chèo,
Chẳng ai than khóc, sầu gieo trong lòng.
Gio-an Tẩy Giả tinh trong,
Không ăn không uống, theo dòng tà ma.
Con Người ăn uống vui ca,
Mê ăn tham uống, xấu xa tội đời.
Bạn bè tội lỗi đầy vơi,
Ghen tương xét đoán, gây lời dối gian.
Thành tâm suy gẫm nài van,
Nhận ra dấu chỉ, ơn ban bởi trời.

Ra đi rao giảng Tin mừng,
Cùng đoàn môn đệ, vào từng làng quê.
Chúa thương giảng dậy chẳng nề,
Đơn sơ nghèo khó, cận kề yêu thương.
Nhiều người theo Chúa trên đường,
Tin Mừng Nước Chúa, muôn phương đón chào.
Người giầu, kẻ khó, khát khao,
Tông đồ môn đệ, truyền rao chí tình.
Đàn ông, phụ nữ, hết mình,
Đi làm nhân chứng, tâm linh rạng ngời.
Hân hoan sánh bước vào đời,
Chia phần của cải, cho người khó khăn.
Dù bao gian khó cản ngăn,
Hăng say nhiệt huyết, xả lăn rao truyền.
Nguồn thiêng ân phúc tinh tuyền,
Yêu thương liên kết, thề nguyền tin yêu.

THỨ NĂM, TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
(Lc 7, 36-50).
YÊU MẾN

THỨ BẢY, TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
(Lc 8, 4-15).
GIEO GIỐNG

Ngỏ lời mời Chúa vào nhà,
Một người Biệt Phái, mặn mà đón đưa.
Lạ thay phụ nữ vô bừa,
Mang bình bạch ngọc, đổ thừa xức chân.
Bà ta nức nở tới gần,
Quì bên cạnh Chúa, hôn chân khóc ròng.
Gia đình Biệt Phái bên trong,
Vấn vương tự hỏi, trong lòng nghĩ sao.
Tiên tri thấu tỏ trên cao,
Người này phạm tội, biết bao lỗi lầm.
Đôi lời gợi ý thâm tâm,
Nợ nhiều, nợ ít, tha cầm sạch trơn.
Ai thương ông chủ nhiều hơn,
Tha nhiều món nợ, mang ơn bội phần.
Chúa thương tha tội gian trần,
Yêu nhiều tha hết, hồng ân diệu vời.

Dụ ngôn gieo giống đức tin,
Người gieo hạt giống, mắt nhìn khắp nơi.
Tay vung gieo hạt vào đời,
Vệ đường rơi rớt, chim trời mổ nhanh.
Hạt rơi đá sỏi bộ hành,
Héo đi nhanh chóng, không thành chồi non.
Bụi gai rơi hạt bé con,
Um tùm bóp nghẹt, héo hon nắng ngày.
Hạt rơi đất tốt mọc ngay,
Sinh hoa kết trái, mong thay ơn trời.
Đức tin hạt giống mọi thời,
Gieo lòng nhân thế, mỗi người lắng nghe.
Nghe rồi quên lãng hội hè,
Vui lòng đón nhận, nào dè tháo lui.
Tâm hồn thiện hảo mài dùi,
Lắng nghe Lời Chúa, an vui tâm hồn.
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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TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE A
First Reading:
Sirach 27:30—28:9
Those who seek God's mercy must be merciful toward others.
Responsorial Psalm: Psalm
103:1-4,9-12
A song of praise to God who is kind and merciful.
Second Reading:
Romans 14:7-9
We belong to the Lord.
Gospel Reading:
Matthew 18:21-35
Jesus teaches that we must forgive one another as God has
forgiven us.
Background on the Gospel Reading
Today's Gospel reading directly follows last week's Gospel in
which Jesus taught the disciples how to handle disputes and
conflict within the Christian community. In today's reading
Peter asks Jesus how many times one ought to extend
forgiveness to another. Peter proposes a reasonable number of
times, perhaps seven. Jesus replies by extending Peter's
proposal by an enormous amount; not just seven times should
one forgive, but 77 times. The parable of the unforgiving
servant is Jesus' elaboration of his initial reply to Peter.
Through the parable we come to understand the depths of
God's mercy toward us and the results of our acceptance of
God's forgiveness.

The king in the parable decides to settle accounts with his
servants. We are told that one servant in particular owes the
king an enormous sum of money. Despite the promise of the
servant, it is unlikely that he would ever be able to repay the
debt that he owes. The king is moved by the humility of the
pleading servant and mercifully forgives the debt. Rather than
displaying gratitude for this forgiveness, the servant confronts
a fellow servant who owes him a small debt—a pittance when
compared with the amount that was owed to the king. The
unmerciful servant refuses the pleas of his fellow servant and
sends the servant to prison.
A few other servants tell the merciful king about the actions of
the unforgiving servant. The king punishes the servant because
he refused to show the kind of mercy he had himself received
from the king. Jesus concludes by indicating that this is how it

will be with God and those who refuse to forgive one another.
There is a temptation to quantify forgiveness as Peter tried to
do, but Jesus' point is that forgiveness is not about quantity—
the number of times we extend forgiveness to another. In the
parable the king's forgiveness is like God's forgiveness, and it
transforms us, helping us to be as forgiving as God. The lesson
is clear: If we hoard God's mercy while showing no mercy to
others, we risk forfeiting the effects of God's mercy in our
lives.
Family Connection
Children learn to trust God's mercy and forgiveness when they
experience forgiveness from those closest to them. We hope
that we model God's love and forgiveness within our family
life. Today's Gospel reminds us that forgiveness is measured
by its quality more than its quantity.
Invite your family to consider some recent times when family
members sought the forgiveness of another. Ask if there were
any statements made that put conditions on our forgiveness
such as “I will play this game with you if you apologize for
knocking over my blocks” or “I will accept your apology after
you clean up your room.” Do we sometimes “keep count” or
put conditions on our forgiveness of one another? This is
something we may be doing without realizing it.
Read together today's Gospel, Matthew 18:21-35. Ask if we
sometimes find ourselves sounding like Peter, concerning
ourselves with quantity of forgiveness rather than offering
forgiveness abundantly and unconditionally. Reflect upon the
parable that Jesus tells. What does the servant do that makes
the king so angry? He refuses to forgive his fellow servant the
debt that he owes. Because we have all received God's
forgiveness, God expects that we will also be forgiving toward
others. Jesus' answer to Peter's question is found at the end of
the parable. The number of times that we forgive one another
is less important than the depth of our forgiveness. We must
forgive one another from the heart.
Conclude in prayer together that God's love and forgiveness is
evident in your family life. Pray together today's psalm, Psalm
103, or the Lord's Prayer.
https://www.loyolapress.com

ĐÓNG GÓP QUA MẠNG
(Donations)
Giáo xứ có chương trình đóng góp qua
Mạng hàng tuần hoặc đóng góp những
nhu cầu khác giúp xây dựng giáo xứ,
bằng việc dùng thẻ tín dụng
(Credit/Debit Card) hoặc qua chương
mục nhà Bank. Xin liên lạc Văn Phòng
Giáo Xứ hoặc bấm vào đây để đóng
góp: Donations/Đóng Góp Qua Mạng.
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QUẢNG CÁO VÀ BẢO TRỢ
Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
281.495.8133
Email: info@giaoxungoiloi.org
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MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727
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