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đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm

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
Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm

Giáo Hội đã bước vào Mùa Chay Thánh bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro tuần vừa qua với nghi
thức thống hối nhận Tro trên đầu và lời nguyện nhắc nhớ: “Hỡi người, hãy nhớ mình là
tro bụi, một mai người sẽ trở về bụi tro.”
Trong sứ điệp Mùa Chay 2018, ĐTC Phanxicô mời gọi các tín hữu Kitô lắng nghe Lời
Chúa, để trở về với Thiên Chúa trong cuộc sống. Lời Đức Thánh Cha:
“Anh chị em thân mến, một lần nữa, lễ Vượt Qua của Chúa đang đến gần! Trong
hành trình chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh, Thiên Chúa, với sự quan phòng của Ngài,
ban cho chúng ta mỗi năm một mùa Mùa Chay như một “dấu chỉ bí tích sự hoán cải
của chúng ta”. Mùa Chay thôi thúc chúng ta, và cho chúng ta cơ hội trở về với Chúa
hết lòng và trong mọi khía cạnh của cuộc đời chúng ta.
Với sứ điệp này, năm nay tôi muốn một lần nữa giúp toàn thể Giáo Hội trải nghiệm
thời gian ân sủng này một cách mới mẻ, với niềm vui và trong chân lý. Tôi sẽ lấy ý từ
những lời của Chúa Giêsu trong Phúc Âm Matthêu: “Vì sự ác lan tràn, nên lòng
mến của nhiều người sẽ ra nguội lạnh” Mt (24:12).
Những lời này xuất hiện trong lời giảng của Đức Kitô về ngày thế mạt. Ngài đã nói
những lời này tại Giêrusalem, trên Núi Ô-liu, nơi cuộc thương khó của Chúa sẽ bắt
đầu. Đáp lại câu hỏi của các môn đệ, Chúa Giêsu đã tiên báo một đại nạn và mô tả
về một tình huống trong đó cộng đồng các tín hữu có thể thấy rõ: đó là đứng trước
những thử thách đau thương, các tiên tri giả sẽ dẫn dắt nhiều người lầm đường lạc
lối; và lòng mến, là cốt lõi của Tin Mừng, trở nên giá băng trong tâm hồn của nhiều
người.”
Trong mùa Chay Thánh, chúng ta tiếp tục cầu nguyện, hy sinh hãm mình, ăn chay và
làm những việc lành bác ái. Như Đức Kitô, Ngài đã chết vì tội lỗi con người và đã phục
sinh, mỗi ngày chúng ta hãy trở về với Chúa, biết chết đi những tự ái, kiêu căng, ích kỷ
để cùng được sống lại với Đức Kitô.
Sinh hoạt giáo xứ:
 Chúa Nhật hôm nay, 18 tháng 2, quý anh chị dự tòng được cộng đoàn giáo xứ

Lê Văn Minh
832.858.1597

Chúa Nhật
7:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am

Bùi Ngoan
281.745.6286

11:00 am

Phạm Harry Hưng
832.640.9417

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em:

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

chúng ta gửi đến Giáo Xứ Mary Queen – Mẹ Nữ Vương tại Friendswood, TX để
tham dự Nghi Lễ Tuyển Chọn Ghi Danh Chính Thức vào số những anh chị em Dự
Tòng, do Đức Hồng Y DiNardo chủ sự. Xin quý ông bà và anh chị em tiếp tục cầu
nguyện cho các anh chị dự tòng để thần khí Chúa luôn soi sáng, giúp anh chị là
những người Kitô hữu sống gương mẫu, tốt lành thánh thiện.

 DSF: phong bì đóng góp vào quỹ Phục Vụ của Tổng Giáo Phận Galveston-

Houston đã để ở cuối nhà thờ. Những gia đình chưa có phong bì đã nhận trực tiếp
từ Văn Phòng Tổng Giáo Phận xin vui lòng nhận những phong bì này để đóng góp
vào Quỹ Phục Vụ của TGP. Chân thành cám ơn lòng rộng rãi của quý Ông Bà,
Anh Chị Em.

Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể luôn đồng hành với chúng ta.

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ
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ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN

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:
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

WHÑ (12.02.2018) – Tröa 11-02, sau khi
ban pheùp laønh keát thuùc Kinh Truyeàn Tin
Chuùa nhaät VI Thöôøng nieân, Ñöùc Thaùnh
Cha Phanxicoâ ñaõ “ghi danh tham döï”
Ngaøy Giôùi treû Theá giôùi 2019, ñaëc bieät
ngaøi ngoû lôøi chuùc möøng caùc nöôùc seõ ñoùn
Naêm Môùi aâm lòch trong tuaàn naøy:
“Ngaøy 16 thaùng Hai saép tôùi, taïi Vieãn
Ñoâng vaø nhieàu nôi treân theá giôùi, haøng
trieäu ngöôøi seõ möøng Teát Nguyeân Đaùn.
Toâi xin göûi lôøi chaøo thaân aùi ñeán taát caû
moïi gia ñình anh chò em. Chuùc anh chò
em naêm môùi thaém tình lieân ñôùi, huynh
ñeä, an laønh, goùp phaàn kieán taïo moät xaõ
hoäi, trong ñoù moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc ñoùn
nhaän, baûo veä, thaêng tieán vaø hoäi nhaäp. Toâi
môøi goïi anh chò em cuøng caàu nguyeän xin

ôn bình an, laáy loøng nhaân haäu, aân caàn vaø
can ñaûm ñeå möu tìm kho taøng quyù giaù aáy.
Toâi chuùc möøng Naêm Môùi vaø ban pheùp
laønh cho taát caû anh chò em”.
Caùc nöôùc möøng Teát theo aâm lòch goàm:
Vieät Nam, Trung Quoác, Haøn Quoác, Ñaøi
Loan, Singapore, Malaysia, Indonesia.
Cuõng ñoùn Teát theo aâm lòch nhöng muoän
hôn, vaøo khoaûng thaùng 3-4: Thaùi Lan,
Campuchia, Laøo…
Naêm nay, muøng Moät Teát nhaèm ngaøy thöù
Saùu 16-02 döông lòch. Nhö vaäy, hai ngaøy
sau khi böôùc vaøo Muøa Chay vôùi thöù Tö
Leã Tro 14-02, caùc tín höõu Vieãn Ñoâng seõ
ñoùn möøng naêm môùi coå truyeàn cuûa mình.

Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Nguyễn Hân
832.668.4169
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074

LỚP GIÁO LÝ RỬA TỘI TRẺ EM
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 3 từ 8:30 đến 10:30 sáng sẽ có lớp Giáo Lý Rửa Tội dành cho
cha mẹ có con em dưới 7 tuổi. Lớp học bên Hội Trường Mẫu Tâm trong phòng số 5.
Xin phụ huynh mang giấy khai sinh của em nhỏ đến lớp. Phụ huynh và người đỡ đầu
phải tham dự lớp Giáo lý.

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Trương Đạt
281.389.0958
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Cursillo
Phan Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Minh Trí

713.478.7497

DSF (DIOCESAN SERVICE FUND)
Năm nay Giáo xứ được ấn định đóng góp vào quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận GalvestonHouston 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. Đóng tiền DSF để trợ giúp các anh
chị em nghèo túng là một nghĩa cử rất bác ái trong cuộc sống. Nếu được mọi người
quảng đại hưởng ứng, Giáo Xứ sẽ sớm hoàn thành việc đóng góp cho Tòa Tổng Giám
Mục. Rất mong sự cộng tác của quý Ông Bà Anh Chị Em.
THƯ CÁM ƠN ĐÓNG GÓP NĂM 2017
Văn Phòng Giáo Xứ đã gửi thư cám ơn đến quý Ông Bà và Anh Chị Em đóng góp
trong năm 2017. Lá thư được viết bằng Anh Ngữ để có thể dùng cho việc khai thuế.
HỘI ĐỒNG THÁNH PHỐ HOUSTON KHUYẾN CÁO
Hội Đồng Thánh phố Houston liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ và khuyến cáo như sau:
Từ trong khuôn viên của Giáo Xứ đi ra đường Kirkwood chỉ được phép quẹo phải.
Xin mọi người nghiêm chỉnh thi hành, nếu không, có thể bị giấy phạt của cảnh sát.
Các đường xe chạy trong khuôn viên Giáo Xứ là đường một chiều. Để tránh tại nạn và
giúp cho giao thông trong khuôn viên Giáo Xứ được nghiêm chỉnh, lối vào Giáo Xứ là
đường một chiều bên phía Nhà Thờ Tin Lành, lối ra một chiều phía bên chợ Walmart.
NHÀ HÀNG BẢO TRỢ GIÁO XỨ
PHỞ DUY và KIM SƠN
Khách hàng đến Phở Duy hoặc Nhà Hàng Kim Sơn dùng bữa và mang RECEIPT về
cho Giáo Xứ, Phở Duy ủng hộ 10% và Nhà Hàng Kim Sơn ủng hộ 15% 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 xin tiền hay thùng khấn Đức Mẹ/Thánh Giuse.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua, các Thánh Lễ cuối tuần được $16,167 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng
quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
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CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY
Đàng Thánh Giá
Các ngày thứ Sáu

6:30 PM

23/2, 2/3, 9/3, 16/3 (Đàng Thánh Giá 5:30pm),
*23/3 Đàng Thánh Giá ngoài trời*
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

Tĩnh Tâm Mùa Chay
Chủ đề: "Suy Tư Năm Mục Vụ Gia Đình"
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 3
Thứ Bảy, ngày 17 tháng 3

7:30 PM-9:30 PM
7:30 PM-9:30 PM

CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN

***Thứ Sáu, ngày 16 tháng 3: Thánh Lễ 6:30 pm***

Têrêsa: 6pmThứ Bảy
Nguyễn Đức Khang

Bí Tích Hòa Giải

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
Dương Thanh Loan
832.858.2548
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661

Thứ Hai, ngày 12 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Ba, ngày 13 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Hai, ngày 19 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Thứ Ba, ngày 20 tháng 3

7:00 PM - 8:30 PM

Tuần Thánh
Ngắm Đứng
Thứ Hai, ngày 26 tháng 3
Thứ Ba, ngày 27 tháng 3
Thứ Tư, ngày 28 tháng 3

7:00 PM
7:00 PM
8:15 PM

Thứ Năm, ngày 29 tháng 3:
Thánh Lễ Rửa Chân

7:30 PM

*Sau Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể luân phiên đến 6 giờ sáng hôm sau

Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 3
*Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết
*Bắt đầu Tuần Chín Ngày
Kính Lòng Thương Xót Chúa
Diễn Nguyện 14 Đàng Thánh Giá
Thứ Bảy, ngày 31 tháng 3
*Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Ban Xã Hội
Vũ Duy Dương
281.983.9062

Chúa Nhật, ngày 1 tháng 4

Giáo Lý Tân Tòng
Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463

Ban Trật Tự
Nguyễn Trọng Tân
281.902.8800
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

7:30 PM

8:30 PM

Thánh Lễ
7am, 9am,
11am và 7pm

*Lễ Chúa Phục Sinh

832.978.4542
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SUY NIỆM
CÁC NGÀY TRONG TUẦN 1 MÙA CHAY
THỨ HAI: Mt 25, 31 – 46
YÊU ĐỂ ĐƯỢC SỐNG!
Đạo Công Giáo mà Đức Giêsu sáng lập là một thứ đạo yêu
thương. Đạo yêu thương này được khởi đi từ tình yêu của
Thiên Chúa đối với công trình tạo dựng và suốt dọc dài lịch sử
cứu độ trong thời Cựu Ước nơi dân Israel.

nghiệm cá nhân với Chúa trước khi chúng ta cầu nguyện nơi
tập thể, cộng đoàn.
Thứ hai, cầu nguyện cách chân thành chứ không sáo rỗng,
hình thức, giả tạo. Cầu nguyện chân thành tức là một tâm hồn
khao khát chân lý và sẵn sàng để cho thánh ý Thiên Chúa được
thực hiện nơi mình.

Sang thời Tân Ước, Đức Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên
Chúa cho loài người. Khi Đức Giêsu đến, Ngài đã rao giảng,
đã chết để minh chứng tình thương, và đã sống lại để gieo
niềm hy vọng. Như vậy, có thể nói rằng: Đạo Công Giáo là
“Đạo Yêu Thương”. Ai không yêu thương thì không thuộc về
đạo này. Nhưng yêu thương phải đi đến hành động thực tế,
chứ không thể yêu trên đầu môi chóp lưỡi!

Cuối cùng, cầu nguyện với tinh thần tha thứ. Cảm nghiệm
được tình thương của Thiên Chúa đối với mình thì cũng phải
tha thứ cho anh chị em. Đây là lời cầu nguyện sống động và
hấp dẫn nhất.
Trong đời sống đạo của chúng ta vẫn thấy có những người cầu
nguyện rất dài, nhưng lòng đạo thì lại quá ngắn! Tại sao vậy?
Thưa bởi vì họ như con sáo, cuốn băng! Cầu nguyện mà không
biết mình làm gì, chỉ mong sao đọc cho hết, nói cho xong là
yên tâm! Trong khi đó, không hề thay đổi lối sống khi sứ điệp
Lời Chúa đòi hỏi.

Hôm nay, bài Tin Mừng đưa chúng ta về viễn cảnh của ngày
cánh chung qua giáo huấn của Đức Giêsu.
Hình ảnh mà Đức Giêsu đưa ra chính là một hình ảnh về ngày
phán xét, nơi đó, vị thẩm phán công bằng, tối cao ngự đến để
xét xử.

Mong sao, lời kinh Lạy Cha mà Đức Giêsu dạy cho các môn
đệ hôm nay cũng là lời kinh của chúng ta. Và khi chúng ta cất
lên, mỗi người hãy đọc với trọn niềm tin kính, yêu mến và
khao khát thực hành điều Chúa dạy. Có thế, đời sống đạo của
chúng ta mới thực sự là có Chúa và có tình thương với anh chị
em mình.

Điều kỳ lạ, đó là vị thẩm phán này không xét xử dựa trên chức
nghiệp để thưởng công, mà là ngang qua hành vi về sự cảm
thông, lòng nhân ái đối với những người bần cùng của xã hội.
Lạ kỳ hơn nữa là khi kết thúc, vị thẩm phán ấy đồng hóa chính
mình với những người được giúp đỡ khi tuyên bố: “Mỗi lần
các ngươi làm cho những người bé mọn ấy là làm cho chính
ta”.

Xin Chúa chúc lành cho những ước nguyện của chúng ta.
Amen.
THỨ TƯ: Lc 11 , 29 –32
KHÔN NGOAN THẬT
Ở đời, người ta hay đề cao những kẻ nói hay, hót giỏi, tức là
nịnh bợ tốt. Họ cũng hay khen những kẻ biết dùng mánh khóe
để lừa thầy phản bạn.... Người ta cũng không tiếc đưa ra
những lời ca ngợi những người thành đạt, giàu có và có chỗ
đứng trong xã hội, bất luận điều đó đến từ đâu!

Nhìn ra thế giới hôm nay, chúng ta thấy không ít nếu không
muốn nói là nhan nhản những hành vi như: bon chen, lừa lọc,
mưu mô quỉ quyệt, chiến tranh, hận thù, khủng bố....
Tất cả những điều đó đi ngược lại quy luật của tình yêu, và tất
nhiên, không thể đi vào mối tương quan với vị thẩm phán
trong bài Tin Mừng hôm nay.

Sống trong một xã hội như vậy, chúng ta không lạ gì khi có rất
nhiều người khẳng định vị trí, vai trò của mình bằng những
hành động lưu manh mà không hề áy náy!

Xin Chúa ban cho mỗi người ý thức được hạnh phúc đích
thực của chúng ta ở nơi Chúa, và chỉ có nơi Ngài mới
trường tồn vạn kiếp. Vì thế, ngay trong giây phút này, xin
cho chúng ta biết sống yêu thương nhau để sau này được
hưởng niềm vui, hạnh phúc bên Thiên Chúa tình yêu.
Amen.

Tuy nhiên, những điều mà người đời cho là khôn ngoan trên
đây thì lại là dại dột, ngu xuẩn trước mặt Thiên Chúa. Thật
vậy, người khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa là người biết
sám hối.

THỨ BA: Mt 6, 7-15
CẦU NGUYỆN TRONG NIỀM TIN
Có một linh mục là giáo sư tín lý và luân lý tại nhiều chủng
viện và học viện Công Giáo, khi nói về kinh nghiệm của việc
dạy Giáo lý dự tòng cho người lớn tuổi, ngài chia sẻ: “Tôi đã
dạy Giáo lý cho rất nhiều bạn trẻ dự tòng, có những bạn chỉ
với thời gian rất ngắn, tôi có thể Rửa Tội cho họ được. Tuy
nhiên, có những bạn thì năm này qua năm khác, tôi vẫn không
Rửa Tội!”. Khi chúng tôi thắc mắc thì được ngài giải thích
rằng: “Rửa Tội được hay không, đối với ngài là họ có biết cầu
nguyện trong đức tin không? Nếu họ cầu nguyện sốt sắng và
tin tưởng, ấy là lúc chúng ta Rửa Tội cho họ được, vì họ đã
gặp được Chúa thực sự. Nếu không biết cầu nguyện, thì chúng
ta có dạy hết ngày này, tháng nọ hay năm kia thì họ vẫn chỉ là
cái xác không hồn mà thôi!”.

Tại sao thế? Thưa! Bởi vì, sám hối là biểu hiện của một tâm
hồn khiêm nhường, công chính. Sám hối còn là dấu chỉ của
người thuộc về Chúa. Sám hối là điều kiện cần để được cứu
độ.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, các Luật Sĩ và Pharisêu đòi
Đức Giêsu phải làm một dấu lạ thì họ mới tin. Tuy nhiên, Đức
Giêsu đã không làm và ngược lại, Ngài đã dạy cho họ phải biết
sám hối, nếu không thì không thể được cứu độ. Đức Giêsu đã
cảnh báo họ khi đưa ra hình ảnh nữ hoàng phương nam, dân
Ninivê sẽ được cứu độ, vì họ đã đi tìm kiếm sự khôn ngoan,
biết ăn năn sám hối, còn con cái trong nhà sẽ bị loại vì không
biết sám hối.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mỗi người chúng con biết đi
tìm lẽ khôn ngoan là biết ăn năn sám hối chân thành để
được cứu độ. Amen.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy ý nghĩa giá
trị và thái độ cần có khi cầu nguyện.
Trước tiên, cầu nguyện ở những nơi kín đáo, tức là có kinh
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THỨ NĂM: Mt 7, 7-12
CẦU NGUYỆN VỚI CẢ TÂM HỒN
Có nhiều người phàn nàn và trách móc Chúa rằng: đã biết bao
nhiêu lần con cầu nguyện mà Chúa đã không nhận lời! Có
nhiều lời cầu nguyện đã kéo dài thời gian đến độ mỏi gối chân
chùn cũng chẳng thấy Thiên Chúa đáp ứng! Vậy đâu là ý nghĩa
của lời hứa: “Xin sẽ được, tìm sẽ gặp, gõ sẽ mở?”

ngục thiêu đốt”. Hơn nữa, Ngài còn nói rõ điều kiện để được
Chúa nhận lời là phải tha thứ: “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ
vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có
chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ,
đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của
mình”.
Trong cuộc sống hôm nay, biết bao mối thù hận, giận ghét
ngay trong gia đình như: mẹ chồng nàng dâu; cha mẹ với con
cái; anh chị em trong gia đình với nhau..., hay hàng xóm; nghề
nghiệp, bạn bè.... Biết bao nhiêu giận hờn chồng chất!

Trước tiên, chúng ta cần xác định ngay rằng: Thiên Chúa tốt
lành và luôn tìm mọi cách để ban cho con cái của mình những
điều tốt đẹp hơn cả điều chúng ta xin.
Thứ hai, chúng ta phải thành thật mà nhận thấy rằng: có nhiều
điều chúng ta xin tưởng chừng như là tốt, nhưng thực ra chỉ tốt
đối với thiển ý của ta, còn thực ra thì lại là điều tai hại cho
người khác hay là nguy hiểm và mất phần rỗi cho linh hồn.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: hãy lấy tình yêu
hóa giải hận thù, vì chỉ có tình yêu mới cải tạo được con
người; còn bạo lực, oán thù chỉ đem lại chết chóc mà thôi. Nếu
có ai đó mà chúng ta không thể thương được thì đừng làm hại
họ, nhưng hãy làm ơn cho họ.

Thứ ba, nhiều khi Chúa để một thời gian dài nhằm dạy cho
chúng ta bài học kiên trì, trung thành, tín thác vào Thiên Chúa
cách tuyệt đối.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho chúng con biết yêu thương anh
chị em mình bằng tình thương của Chúa. Yêu đến nỗi đi
bước trước và chết cho người mình yêu. Amen.

Cuối cùng, mọi lời cầu nguyện của chúng ta phải được kết thúc
bằng tâm tình: “Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng
như trên trời". Và “xin được theo ý Chúa, đừng theo ý con”.

THỨ BẨY: Mt 5, 43 – 48
YÊU CẢ KẺ THÙ
Có nhiều nghịch lý trong Tin Mừng! Một trong những nghịch
lý ấy là lời dạy của Đức Giêsu hôm nay. Ngài dạy: “Hãy yêu
kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”, có thế,
anh em mới trở thành con của Cha trên trời.

Trong cuộc sống hôm nay, nhiều khi chúng ta phỏng chiếu lời
cầu nguyện của mình theo kiểu: “Ăn xổi ở thì”, tức là cái gì
cũng muốn cho nhanh, cho mau và phải theo ý mình, trong khi
đó lời cầu nguyện là biểu hiện của đời sống tâm linh, là niền
tin, là tâm tình tín thác.

Tại sao Đức Giêsu lại dạy như thế? Thưa! Vì chính Ngài đã
sống như vậy. Hơn nữa, đây là đặc tính của Thiên Chúa Cha,
vì “Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như
người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như
kẻ bất lương”.

Hơn nữa, nhiều người ngay khi cầu nguyện cũng toát lên sự
cạnh tranh, đấu đá và muốn Chúa đứng về phía mình để làm
hại người khác! Hay nhiều khi cầu nguyện mà trong lòng thì
kiêu ngạo, hành động thì huênh hoang, hoặc cầu nguyện với
một thái độ nhàm chán như con vẹt, như chiếc máy!

Khi Đức Giêsu mời gọi yêu kẻ thù và nên hoàn thiện như Cha
trên trời, có nghĩa là Ngài muốn chúng ta phải hành động như
Ngài và nên giống Thiên Chúa.

Thử hỏi, cầu nguyện như thế, chúng ta có nâng tâm hồn lên với
Chúa được không? Hay thực ra chỉ là qua lần chiếu lệ, còn
lòng trí thì vẫn trơ trọi như gỗ đá!

Tuy nhiên, có điều chúng ta phải cẩn trọng để không bị lầm lẫn
trong chuyện yêu và thích. Yêu là làm ơn cho họ. Thích là
phản ứng tự nhiên. Chính Đức Giêsu đã yêu kẻ thù, tội lỗi và
làm ơn cho họ, nhưng Ngài không chấp nhận tội, vì thế, mỗi
khi làm ơn, Ngài thường nói: “Hãy về và đừng phạm tội nữa”.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con cầu nguyện và xin ban
cho chúng con có được tâm tình khiêm tốn, tín thác, trung
thành. Xin cho mọi lời cầu nguyện của chúng con được làm
vinh danh Chúa và ích lợi cho phần rỗi của chúng con.
Amen.

Mẫu gương của thánh Phanxicô cho ta thấy hai yếu tố hoàn
toàn khác nhau: ngài rất gớm bệnh cùi, nhưng lại yêu thương
người cùi cách đặc biệt. Lý do: họ là hình ảnh của Thiên Chúa,
được dựng nên vì tình yêu.

THỨ SÁU: Mt 5, 20 –26
TÌNH YÊU HÓA GIẢI HẬN THÙ
Người Công Giáo chúng ta thật hạnh phúc vì được gọi Thiên
Chúa là Cha và được Người nhận là con trong ân sủng. Hơn
nữa, chúng ta được Con Thiên Chúa đến để cứu chuộc chúng
ta bằng chính cái chết trên Thánh Giá. Mặt khác, Ngài tiếp tục
thi ân giáng phúc cho chúng ta qua Giáo Hội nơi các Bí tích.
Tuy nhiên, nếu niềm vui, hãnh diện, tự hào khi được đảm bảo
bao nhiêu, thì chúng ta phải cẩn trọng bấy nhiêu, vì chính Đức
Giêsu đã nói: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn Luật sĩ
và Pharisiêu thì anh em không được vào Nước Trời”.

Mong sao, lời mời gọi của Đức Giêsu: hãy yêu kẻ thù sẽ làm
cho mỗi người chúng ta đón nhận và sống trong cuộc đời
chứng tá của mình, để chúng ta được trở nên giống Thiên Chúa
và hoàn thiện như lời Đức Giêsu mời gọi: “Anh em hãy nên
hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.
Lạy Chúa Giêsu, lời mời gọi của Chúa hôm nay khó quá!
Nhưng xin Chúa ban cho chúng con noi gương Chúa để yêu
bằng một tình yêu vô vị lợi và nhân từ. Xin Chúa biến đổi
lòng chúng con và những kẻ thù đang tìm cách hại chúng
con, để chúng con được nên một trong tình yêu. Amen.

Đức Giêsu đã cắt nghĩa vấn đề này bằng một loạt bài giảng về
luân lý từ chương 6 đến chương 8 trong Tin Mừng theo thánh
Mátthêu: đừng giận ghét, đừng gian dâm, đừng nóng giận,
đừng thề thốt.... Về vấn đề giận dữ, thánh Gioan còn nói rõ:
“Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em
mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng.
Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả
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TIỆC TẤT NIÊN của GIÁO XỨ
Ngày 9 tháng 2 năm 2018
Cám ơn Cha Chánh Xứ, Cha Phó Xứ, quý Phó Tế,
quý Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, quý Ca Đoàn,
quý Ban Ngành, cùng quý Cụ, quý Ông Bà, Anh
Chị Em đã đến tham dự Tiệc Tất Niên và đón chào
Năm Mới Xuân Mậu Tuất của giáo xứ chúng ta cuối
tuần vừa qua.
Cám ơn quý anh chị em ca sỹ, ban nhạc, ban âm
thanh, MC, và đoàn lân đã cống hiến cho giáo xứ
một chương trình văn nghệ vui nhộn. Cám ơn quý
em giới trẻ cùng quý anh chị em đã giúp thu xếp
cho chương trình ngày hôm đó. Cám ơn các Mạnh
Thường Quân đã lì xì cho giáo xứ trong dịp đầu
Xuân, và cám ơn quý đại diện các hội đoàn đã chúc
tết cho các cha và giáo xứ với những lời chúc vui
nhộn và tốt đẹp nhất.
Giáo xứ cảm ơn sự tham dự của mọi người và chúc
cho toàn thể chúng ta một Năm Mới An Khang
Thịnh Vượng và tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.
Đồng Kính,
Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh
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PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

Cần mướn một phụ nữ khỏe mạnh, tận
tâm, hiền hậu, ở luôn tại tư gia để săn
sóc cụ già. Bao ăn ở, lương hậu.
Liên lạc: 703.389.9825

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.
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281.988.6155

HƯƠNG XUÂN TOFU

8388 W. Sam Houston S. Suite 134
Houston, Texas 77072
 Hương Xuân sản xuất đậu hũ tươi (trắng)

và chiên mỗi ngày

 Đậu hũ Hương Xuân không sử dụng thạch

cao và chất bảo quản

 Đậu hũ Hương Xuân đang có bán tại các chợ:

THANH BÌNH, TIẾN HƯNG, BẾN THÀNH,
VIỆT HOA, ĐỒNG KHÁNH, THẮNG HƯNG I,
THẮNG HƯNG II, HƯNG ĐÔNG, HUY VIDEO,
MỸ HOA, HỒNG KÔNG II & IV
Xin gọi:
832.581.5180 & 281.416.6231
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