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THÁNH LỄ:

ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA
Trong Tin Mừng theo thánh Máccô, ta không thấy có những bài giảng dài như Tin Mừng
Mátthêu hay Gioan. Nhưng bù lại Máccô đã kể khá nhiều phép lạ của Đức Giêsu.
Khung cảnh của bài Tin Mừng hôm nay là hội đường vùng Caphácnaum vào một ngày
sabát.
Theo Máccô, Đức Giêsu đã bắt đầu sứ vụ từ đây.
Chúng ta cần xem Ngài đã sống ngày sabát như thế nào.
Trước hết Ngài đã vào hội đường và giảng dạy.
Thánh Máccô không kể lại nội dung của bài giảng, chỉ cho biết là người ta sửng sốt khi
nghe Ngài vì cách giảng đầy uy quyền (c. 22) và lời giảng thì mới mẻ (c.27).

Phép lạ đầu tiên Đức Giêsu làm ở hội đường này là trừ quỷ. Ở đây có một người đàn ông
bị thần ô uế ám.
Trước sự hiện diện của Đức Giêsu, anh ta sợ hãi nên kêu lên: “Ông Giêsu Nadarét, ông
đến tiêu diệt chúng tôi ư? Tôi biết ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (x. câu 24).
Sự hiện diện của Đấng Thánh cũng đủ làm cho thần ô uế phải khiếp sợ, vì ô uế và thánh
thiện không đội trời chung. và Đấng thánh thiện có khả năng triệt phá thần ô uế.
Lời của Đức Giêsu bây giờ là lời trừ quỷ, lời quát mắng, lời ra lệnh đầy uy quyền, lời
khiến thần ô uế phải tuân theo.

Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:30 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)

“Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”

Trưởng Ban Phụng Vụ
Phạm Harry Hưng
832.640.9417

Lời Đức Giêsu là lời giải phóng để anh ấy được thật sự là mình, được giải thoát khỏi tình
trạng ô uế.

Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần

Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới bị ô nhiễm, từ không khí, nước uống đến
những sản phẩm nhiễm độc của con người.

Thứ Bảy
6:00 pm

Lê Văn Minh
832.858.1597

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

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:

Thần ô uế đã nhập vào và làm người ấy bị tha hóa, bị mất tự do, bị chi phối và sai khiến
như một nô lệ.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả là bầu khí ô nhiễm về tinh thần, bầu khí ô uế của sex thấm vào
mọi ngõ ngách của cuộc sống. Xin Đức Giêsu trả lại cho ta sự trong sạch nơi cái nhìn, sự
trong trắng nơi trái tim và sự trong suốt nơi mọi cuộc gặp gỡ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con.
Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho
những giá trị tốt đẹp hơn.
Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được
phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời.
Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có, để mua được
viên ngọc quý là Nước Trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những
lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành
cho từng người trong chúng con. Amen.

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

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
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Nguyễn Hân
832.668.4169
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074

TIỆC MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018
Giáo Xứ họp mặt mừng Xuân Mậu Tuất, được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn thứ Sáu,
ngày 9 tháng 2 năm 2018. Xin quý ông bà và anh chị em ủng hộ mua vé tham dự, được
phân phối ở cuối nhà thờ.
PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2018
Phong Bì Đóng Góp có tên và địa chỉ của các gia đình ghi danh trong giáo xứ đã có ở
cuối nhà thờ, và được sắp xếp theo mẫu tự ABC. Xin quý ông bà và anh chị em vui lòng
đón nhận để tiếp tục đóng góp xây dựng giáo xứ. Những ai chưa ghi danh, có thể lấy
phòng bì mầu xanh ở cuối Nhà Thờ hoặc xin liên lạc VP giáo xứ. Chân thành cám ơn
lòng quảng đại của mọi người.
TẬP XE TRONG KHU VỰC GIÁO XỨ
Theo chỉ thị của Tòa Tổng Giám Mục Galveston-Houston, vì sự an toàn cho mọi người,
không một ai được phép tập lái xe trong khu vực Giáo Xứ.
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 $18,125 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng
quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

TIỆC TẤT NIÊN 2018
Kính thưa quý cha, quý thầy Phó Tế, quý cụ, quý ông bà anh chị em,

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

Tiệc Tất Niên và đón chào năm mới Xuân Mậu Tuất của giáo xứ sẽ được tổ chức vào
thứ Sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Kim Sơn. Đây là
truyền thống của giáo xứ chúng ta trong nhiều năm qua mỗi dịp Xuân về Tết đến.
Năm nay, chúng ta chú trọng vào việc gặp mặt thân mật đầu năm với nhau qua một
chương trình văn nghệ mừng Xuân đặc sắc cùng với các món ăn ngon miệng đón chào
Xuân mới. Kính mong quý ông bà anh chị em cùng tham dự buổi tiệc truyền thống và
đến với giáo xứ, đến với anh chị em chúng ta, và nhất là đến với nhau với những lời
chúc tốt đẹp nhất của những ngày đầu Xuân.

Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198

Muốn có vé tham dự xin liên lạc quý anh chị em phân phối vé sau các thánh lễ, hoặc
liên lạc:
Các trưởng hội đoàn
Văn phòng giáo xứ: 281.495.8133
Anh Võ Tiến Đạt: 281.827.9571
Anh Trần Văn Quang: 832.566.3664

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

Giáo xứ cảm ơn sự tham dự của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Thiếu Nhi Thánh Thể
Trương Đạt
281.389.0958

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
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TĨNH TÂM THÊM SỨC II
JANUARY 6, 2018
"Complete my joy by being of the same mind, with the same love, united in
heart, thinking one thing." Phillipians 2:2

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184
Thánh nhạc, Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang
CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6pmThứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

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

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
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
Giáo Lý Tân Tòng
Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng
Ban Xã Hội
Vũ Duy Dương
281.983.9062
Ban Trật Tự
Nguyễn Trọng Tân
281.902.8800
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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CÁC BÀI SUY NIỆM
TUẦN 04 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI: SỨ VỤ CỦA ĐẤNG THIÊN SAI
(Mc 5,1- 20)

Ngài cho sống lại thì chính đức tin của cha em đã làm Đức
Giêsu chạnh lòng thương và cứu sống em.
Trong cuộc sống đạo của chúng ta, nhiều khi chúng ta tin
Chúa, nhưng tin nửa vời, tức là tin khi thành công, thuận lợi,
nhưng khi đức tin bị thử thách, chúng ta sẵn sàng buông xuôi.
Như vậy, nếu không có lợi thì tức khắc chúng ta chuyển niềm
tin sang đối tượng khác! Chúa không còn là Đấng duy nhất
chúng ta phó thác!
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết cộng
tác với ơn Chúa để làm cho đức tin của mình được triển nở. Bởi
vì đức tin mà không việc làm là đức tin chết. Đức tin phải được
thanh luyện bằng những thử thách. Có thế, chúng ta mới có
kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình
và mới đủ can đảm để làm chứng cho Chúa ngay trong những
lúc khó khăn, thử thách nhất.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để
chính nhờ đức tin của chúng con vào Chúa, chúng con được
sự sống đời đời. Amen.

Có những cái nhìn và lối suy nghĩ đã đi vào truyền kiếp. Nếu
cái nhìn tích cực thì lối suy nghĩ cũng tích cực, nếu không thì
ngược lại!
Người Dothái thời Đức Giêsu cũng vậy! Họ đã nhìn ai với
cái nhìn khinh bỉ thì muôn đời, con người đó không có điểm
nào tốt được!
Thật vậy, vào thời Đức Giêsu, dưới con mắt của người
Dothái, dân ngoại là dân đáng bị miệt thị, là dân luôn sống
trong tội lỗi và dưới ách thống trị của ma quỷ.
Tuy nhiên, khi Đức Giêsu đến, Ngài không còn phân biệt lằn
ranh giữa Dothái hay dân ngoại, nhưng sứ vụ của Ngài là đem
ơn cứu độ đến với muôn dân.
Tin Mừng hôm nay trình thuật việc Đức Giêsu đến vùng
Ghêrasa và làm phép lạ xua đuổi ma quỷ ra khỏi người bị chúng
ám.
Qua phép lạ này, dưới con mắt người đời, đây là một sự
thành công, vì người bị quỷ ám có một sức mạnh phi thường,
không ai đụng tới hắn được, bởi lẽ anh ta bị cả một cơ binh quỷ
nhập vào. Một cơ binh chính là tên gọi của một đạo quân Lamã
thời ấy và có khoảng 6.826 người lính. Như vậy, số quỷ nhập
vào người này cũng đông vô số kể như vậy. Khi ma quỷ nhập
vào người thanh niên này, anh ta mạnh khỏe phi thường.
Phép lạ này cho thấy, Đức Giêsu có quyền năng trên ma quỷ,
Ngài đến để giải thoát con người khỏi bị ràng buộc bởi sự dữ.
Đem lại cho họ cuộc sống tự do.
Nhưng cái giá mà Ngài phải chịu, chính là sự loại trừ của
những Luật Sĩ và Pharisêu dành cho Ngài.
Suy nghĩ về sứ vụ và thân phận ngôn sứ của Đức Giêsu, một
lần nữa chúng ta ý thức hơn về sứ mạng cũng như số phận của
mỗi người chúng ta trên hành trình sống đạo và loan báo Tin
Mừng. Số phận của Thầy cũng là của trò.
Như vậy, muốn trở nên môn đệ đích thực của Thầy Giêsu,
hẳn chúng ta phải lội ngược dòng. Đi ngược quy luật tự nhiên
để hiểu được giá trị của những nghịch cảnh khi chúng ta bị
người đời phản đối, khước từ, cho dù những việc làm của chúng
ta là những hy sinh vô vị lợi!
Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời của Chúa đã không ngừng thi
ân giáng phúc, nhưng Chúa đã không được người đời coi
trọng, mà luôn bị khinh khi! Xin Chúa cho chúng con hiểu
được sự thật này để chỉ tìm vinh danh Chúa và mong sao cho
Nước Chúa được hiển trị muôn nơi, còn chuyện khen chê,
xin cho chúng con không coi trọng nó mà ảnh hưởng đến sứ
vụ được trao. Amen.

THỨ TƯ: SỐ PHẬN TIÊN TRI VÀ QUÊ HƯƠNG
(Mc 6, 1 – 6)
Xem thêm Chúa Nhật 4 Thường Niên C
Trong cuộc sống đời thường, người ta vẫn hay nói: “Gần
chùa gọi bụt bằng anh”; hay: “Bụt chùa nhà không thiêng,
thiêng Bụt chùa người”.
Hôm nay, Đức Giêsu bị chính đồng hương của mình khinh
miệt. Chuyện kể rằng: sau một khoảng thời gian, Đức Giêsu
công khai thi hành sứ vụ, hôm nay, Ngài trở về nơi quê quán
của mình để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Mặc dù lời
dạy của Ngài thật khôn ngoan và uy quyề n, thế nhưng với
những người đồng hương, sẵn có tính kỳ thị, và chính từ đó,
lòng họ trở nên chai lỳ. Họ nói với nhau: "Bởi đâu ông ta được
như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là sao? Ông
ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không
phải là bác thợ, con bà Maria sao?".
Lối phản ứng trên đây cho thấy một sự lạnh nhạt, và không
chấp nhận những giáo huấn của Đức Giêsu, mặc dù vẫn biết
đấy là lời khôn ngoan.
Lối nói: "Con bà Maria" là lố i nói kiể u khinh thường. Mẹ
Maria cũng là người bình thường như ai, vậy thì một người vô
danh tiểu tốt như thế không thể sinh ra một người con phi
thường được, nên họ có đủ lý do để khước từ Đức Giêsu.
Trong cuộc sống của chúng ta, chắc cũng không thiếu những
lối suy nghĩ như vậy. Một khi đã có sẵn trong lòng sự kỳ thị nào
đó, thì nơi người ấy không có chút gì là tốt và chúng ta cũng
không ngừng tìm mọi cách để làm cho họ không còn uy tín để
làm việc.
Tại sao lại có những lối suy nghĩ xa lạ với Tin Mừng như
thế? Thưa, đơn giản là vì sự ích kỷ, đố kỵ, hẹp hòi và kiêu ngạo
luôn luôn ngự trị trong lối nhìn và cách nghĩ của chúng ta,
khiến ta không thể vượt ra xa và nhìn rộng để thấy tổng quát.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta không ngừng
phấn đấu để vượt thắng những tham sân si đó, sống quảng đại
và sẵn sàng đón nhận những giá trị tốt nơi người anh chị em
chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con có cái nhìn
của Chúa, để chúng con biết yêu thương không giới hạn và
sẵn sàng đón nhận anh chị em mình như Chúa đã quảng đại
đón nhận chúng con là con Chúa. Amen.

THỨ BA: TIN SẼ ĐƯỢC KHỎI
(Mc 5, 21-43)
Trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu gặp
rất nhiều người đến xin Ngài chữa bệnh hoặc người ta tự ý đụng
chạm đến Ngài để được khỏi bệnh. Trong mọi trường hợp, Ngài
đều khơi gợi lên nơi họ một mối tương quan trực tiếp với Ngài.
Mối liên hệ đó chính là đức tin. Có đức tin sẽ được lành. Không
có đức tin thì không thể khỏi.
Hôm nay Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành một
người đàn bà bị băng huyết và cho em bé 12 tuổi đã chết được
sống lại.
Trường hợp người đàn bà băng huyết thì Đức Giêsu đòi hỏi
bà ta phải có niềm tin trực tiếp vào Ngài. Còn với em bé được
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THỨ NĂM: GIẢNG GÌ? GIẢNG NHƯ THẾ NÀO?
(Mc 6,7-13)

tiếng nói..., thế nên nhiều chứng nhân anh dũng đã can đảm nói
không với ái ác, bất nhân và vô luân. Họ đã: "V âng lời Thiên
Chúa, hơn là vâng lời con người". Vì thế, biết bao nhiêu máu
đào đã đổ ra và những đống xương “chất đầy thành núi” qua
các cuộc tử đạo để gióng lên tiếng nói của lương tâm, hầu tố
cáo những thói vô luân của con người, nhất là những vị lãnh
đạo bất nhân và ham dục....
Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên ngôn sứ của Đức
Kitô, trở nên người loan báo chân lý...
Tuy nhiên, theo bản tính tự nhiên, chúng ta khó có thể vượt
qua được những toan tính thiệt hơn của con người, nên thay vì
làm chứng cho Chúa, chúng ta lại phản chứng khi trở nên như
Hêrôđê, ghen tỵ, oán ghét, và tàn độc.
Những lúc như thế, ấy là lúc chúng ta chưa dám sống công
chính và đi theo giáo huấn của Đức Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng can đảm,
trung thành với sứ vụ, đồng thời, xin cũng ban cho chúng con
lòng nhân hậu, quảng đại và tha thứ cho anh chị em chúng
con, khi bị thù ghét, bỏ vạ, cáo gian. Amen.

Sau khi được Đức Giêsu gọi và chọn các môn đệ, các ông đã
ở lại với Ngài một thời gian, nay Ngài sai họ đi để rao giảng Tin
Mừng.
Đức Giêsu truyền cho họ đi rao giảng, và không những thế,
Ngài còn dạy cho họ biết giảng điều gì, và giảng như thế nào.
Về nội dung lời giảng : “Các ông đi rao giảng, kêu gọi
người ta ăn năn sám hối”. Đây cũng chính là sự tiếp nối lời
giảng dạy của Đức Giêsu và của Gioan Tiền Hô.
Về cách giảng:
Trước tiên, để lời giảng của các ông có giá trị, họ phải là
chứng nhân.
Thứ đến, chữa lành thể xác bằng việc chữa bệnh.
Cuối cùng, giải thoát con người khỏi xiềng xích trói buộc
của ma quỷ.
Về tinh thần của người môn đệ: người thừa sai phải là người
thích sống nghèo. Nghèo để thanh thoát, để liên đới, để tin
tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi loan báo
Lời Chúa cho mọi người, nhất là những người đau khổ cả về thể
xác lẫn tinh thần.
Người đi theo Chúa phải là người luôn luôn xây dựng và cổ
võ sự hiệp nhất, sống tình huynh đệ và yêu thương, trở nên
chứng nhân cho Lời Chúa bằng hành động.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sẵn sàng ra đi
loan báo Tin Mừng cho mọi người, nhất là những người
nghèo. Nhưng trước tiên, xin cho chúng con biết sống nghèo,
tin tưởng, phó thác nơi Chúa. Amen.

THỨ BẨY: LÁNH SANG NƠI THANH VẮNG
(Mc 6, 30- 34)
Sự quan tâm của Đức Giêsu với các môn đệ hôm nay làm
cho chúng ta thấy một hình ảnh đẹp tuyệt vời về thái độ liên đới
và nghĩ đến môn sinh của mình nơi vị Thầy khả ái.
Sau khi sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng, hôm nay, các
ông về hối hả kể cho Đức Giêsu nghe những thành tích của
mình. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã khuyên các ông: “Anh em hãy
lánh đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút".
Nghỉ ngơi đôi chút, đây là cách nói thể hiện sự quan tâm của
Đức Giêsu đến sức khỏe thể xác, nhưng không dừng lại ở chỗ
bề ngoài, mà nó còn đi sâu xa hơn để thấy được ý nghĩa, giá trị
của sự nghỉ ngơi tâm linh.
Nếu người môn đệ của Đức Giêsu quá quan tâm đến những
thành quả bên ngoài, đến những kết quả bằng con số, thì e rằng
họ đang bám víu vào công việc của Chúa hơn là chính Chúa, tức
là cậy dựa vào những điều phụ thuộc hơn là chính yếu.
Tuy nhiên, Kinh Thánh kể tiếp, Đức Giêsu và các môn đệ đi
sang bờ bên kia, nhưng khi các Ngài tới thì dân chúng đã đến
trước rồi, nên Đức Giêsu đã chạnh lòng thương họ như đàn
chiên không người chăn dắt, vì thế Ngài đã dạy họ nhiều điều.
Sống trong một xã hội tân tiến như hiện nay, mọi sự trở nên
gần gũi khi ngôi nhà thế giới được xích lại nhờ những phương
tiện truyền thông. Người ta có thể ngồi trong một căn phòng chỉ
mấy mét vuông, nhưng có thể nhìn ra cả thế giới bên ngoài.
Nhưng lại trớ trêu thay, những điều đó tưởng chừng như làm
cho người ta gần nhau, quan tâm đến nhau hơn thì lại làm cho
người ta chỉ biết nghĩ đến mình trong khi biết bao người kêu
gào tình yêu, đói khát sự liên đới!
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta một mặt hãy
tập trung vào đời sống thiêng liêng, coi đời sống thiêng liêng
như là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống đạo. Mặt khác,
luôn biết quan tâm đến những người xung quanh, để lời nói và
hành động của chúng ta được thiết thực khi chúng đi đôi với
nhau.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con biết sống
tình liên đới với anh chị em, nhất là với người nghèo. Xin
Chúa cũng ban cho chúng con biết coi trọng đời sống nội
tâm để chúng con tìm thánh ý Chúa và thực thi điều Chúa
muốn chúng con làm. Amen.

THỨ SÁU: SỐ PHẬN CỦA NGÔN SỨ
(Mc 6, 14 – 29)
Có những cái chết đã đi vào bất tử, trường tồn, bởi nó đã trở
thành biểu tượng cho một tinh thần bất khuất. Vì thế, muôn thế
hệ sẽ còn tưởng nhớ chính nhân.
Chúng ta gặp thấy điều này qua cái chết của Gioan Tẩy Giả.
Nếu các Ngôn Sứ là những người thay mặt Chúa, thông
truyền sứ điệp của Thiên Chúa cho dân; sứ mệnh của các ngài
chính là việc dạy dỗ, khuyên răn dân đi theo đường lối của
Thiên Chúa để được sống; đồng thời, lên tiếng tố cáo những
việc làm sai trái mà dân đang thực hiện. Mặt khác, các ngài
cũng không quên một nhiệm vụ quan trọng, đó là nhắc dân từ bỏ
con đường bất chính gian tà để trở về với Thiên Chúa. Chính vì
thế, các ngài thường bị dân chúng giết chết để khỏi chướng tai
gai mắt họ.
Thật vậy, Gioan cũng đã chung số phận khi lên tiếng tố cáo
cuộc sống loạn luân của vua Hêrôđê khi ông ta bỏ vợ để cướp
vợ của anh cùng cha khác mẹ với mình. Cuộc sống của vua đã
trở thành đồi bại, vô luân và nhất là gây nên một gương mù lớn
trong dân.
Khi Gioan tố cáo Hêrôđê, thì đồng nghĩa với việc ông lên
tiếng phản đối cả một hệ thống lãnh đạo suy đồi khi cùng với
vua hưởng lạc trong lúc chứng kiến con gái bà Hêrôđia múa hát
để chiêu mộ lòng vua!
Sự thật thì mất lòng! Gian dối lên ngôi! Tội lỗi hoành hành!
Và, nhất là một con người nhu nhược, không có lập trường như
Hêrôđê, Gioan đã bị giết dưới lưỡi gươm của tội lỗi!
Tiếp nối sứ vụ của Gioan, và nhất là thi hành lệnh truyền của
Đức Giêsu, suốt hơn 2.000 năm nay, Giáo Hội không ngừng lên
tiếng cho công lý, sự thật, bảo vệ những người nghèo, không có
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"But seek first the kingdom of God
and his righteousness, and all these
things will be given you "
Matthew 6:33
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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
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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

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

