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Phạm Bình Hải
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Thánh Lễ Anh Ngữ
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Trần Văn Quang
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Giải Tội:

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

Hôm nay, nhân ngày lễ tôn vinh Chúa
Giê-su vua, chúng ta hãy đến bệ kiến
Ngài.
Trước hết, chúng ta hãy tiến vào chiêm
ngưỡng hoàng cung của Vua Giê-su. Thật
lạ lùng! Nơi đây là một ngọn đồi hoang
vu trơ trọi, sặc mùi tử khí, lác đác mấy
thập tự giá nằm vương vãi đó đây.
Tiếp theo, chúng ta hãy tìm đến ngai tòa
đức Vua. Đây rồi, ngai tòa của Ngài đây,
vì có tấm biển ghi rõ ràng: “Giê-su Na-da
-rét, Vua dân Ít-ra-en.” (Ga 19,19).
Ta hãy chiêm ngưỡng xem vị vua này
như thế nào? Ngự ở đâu? Cẩm bào của
ngài thế nào? Ngai vàng Ngài ra sao?
Thần dân của Ngài gồm những hạng
người nào?
Nơi đây, Vua Giê-su không mặc áo cẩm
bào sang trọng đính ngọc dát vàng, nhưng
phải chịu cảnh mình trần, thân mình bầm
dập, loang lổ vết thương.
Nơi đây, Vua Giê-su không ngồi chễm
chệ trên ngai cao nhưng chịu treo thân
trên thập tự giá.
Hai bên ngai Vua Giê-su không có hai
chức quan tả, hữu thừa tướng như ở các
cung đình uy nghiêm lộng lẫy, mà là hai
tên gian phi cùng chịu treo trên thập tự
giá như Ngài.
Thay vì quân hầu, người ta chỉ thấy đám
lính hung hăng, thô bạo. Chúng đứng đó
không phải để hầu hạ phục dịch Ngài,
nhưng là để lăng nhục, để hành hung, chế
giễu nhạo cười Ngài và kết liễu cuộc sống
của Ngài.
Vị vua này thật lạ lùng!
Thay vì để cho thần dân tung hô chúc
tụng, Vua Giê-su chịu nghe những lời
nhiếc móc nhạo cười: “Nó đã cứu được
kẻ khác mà không cứu được mình”, “Nếu
ông là vua dân Do-thái thì hãy cứu lấy
mình đi!” (Lc 23,35-37).
Trên ngai cao này, thay vì ban ra những
lệnh truyền như vua chúa trần gian,
những lệnh truyền bắt dân phải chịu sưu
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cao thuế nặng để chất thêm vàng bạc vào
kho báu của mình, truyền cho nô lệ phải
hầu hạ phục dịch mình, truyền cho quan
quân phải hy sinh mạng sống, chiến đấu
phục vụ cho vương quốc mình…Vua Giê
-su chỉ ban ra những lời yêu thương: “Lạy
Cha, xin tha thứ tội lỗi cho những người
đóng đinh Con…” và hứa ban hạnh phúc
thiên đàng cho người bất hạnh cùng chịu
treo trên thập tự giá như mình: “Hôm nay,
anh sẽ ở trên thiên đàng với Tôi.”
(Lc 23,43)
Cuối cùng, không như vua chúa trần gian,
bòn rút công sức, của cải thần dân tận
xương tủy, Vua Giê-su hiến trao mạng
sống mình cho muôn người được sống
đời đời, trút cho nhân loại cả giọt máu
cuối cùng trong đáy tim!
Như thế, dù là Chúa tể trời đất, bá chủ
muôn vật muôn loài, Chúa Giê-su đã hạ
mình xuống thế làm người, chuốc lấy tủi
hổ, đau thương và nộp mình chịu chết để
cứu độ muôn dân. “Chính vì thế, Thiên
Chúa đã siêu tôn Ngài và tặng ban danh
hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm
phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn
vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở
miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Kitô là Chúa” (Ph 2, 9-11).
Lạy Chúa Giê-su,
Trên cõi đời này, không ai xứng đáng là
vua của chúng con, bởi vì tất cả mọi ông
vua đều ươn hèn, yếu đuối và mắc phải
đủ mọi thứ lỗi lầm. Chỉ có Chúa mới là vị
vua hoàn hảo, vua tốt lành thánh thiện,
vua đầy lòng yêu thương, là vua quảng
đại bao dung, đã hy sinh chịu chết để ban
cho chúng con sự sống đời đời.
Xin cho chúng con biết tôn Chúa lên làm
Vua của mình, biết noi gương Chúa mà
hy sinh cho người khác, biết nhận quy
luật yêu thương của Chúa làm kim chỉ
nam cho cuộc sống chúng con.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
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HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

Chủ Tịch

SỔ GHI TÊN CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI
Trong tháng 11, Sổ Ghi Tên Các Linh Hồn đã qua đời được đặt ở cuối nhà thờ, trước
Giếng Rửa Tội. Giáo Xứ sẽ cầu nguyện cho các linh hồn trong suốt tháng 11.

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
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước

281.745.6286
281.435.4690
832.877.2074

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

THÁNH LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (LỄ BUỘC)
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 12: Thánh Lễ Vọng 6 giờ tối
Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12: Thánh Lễ 7 giờ, 9 giờ và 11 giờ sáng
(Thánh Lễ 6 giờ chiều thứ Bảy như thường lệ, thay cho Chúa Nhật)
NHỮNG LỚP HUẤN LUYỆN TRONG GIÁO XỨ
1. Lớp huấn luyện cho các em Giúp Lễ (mới và cũ), Thứ Bảy, ngày 1 tháng 12
lúc 1 giờ trưa trong Nhà Thờ.
2. Lớp huấn luyện Thừa Tác Viên Đọc Sách (mới và cũ), Thứ Bảy, ngày 1 tháng 12
lúc 7:15 tối trong Nhà Thờ.
3. Lớp huấn luyện Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường (mới và cũ), Thứ Bảy,
ngày 1 tháng 12 lúc 7:45 tối trong Nhà Thờ.
PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2019
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, nhưng
muốn có phong bì, xin liên lạc VP giáo xứ. Chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi
người.
TIỆC MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019
Bữa Tiệc Mừng Xuân Kỷ Hợi của giáo xứ với mục đích gây quỹ nới rộng nhà thờ, được
tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn thứ Sáu, ngày 1 tháng 2 năm 2019. Xin quý ông bà và
anh chị em ủng hộ mua vé tham dự được phân phối ở cuối nhà thờ.
TRẺ EM THAM DỰ THÁNH LỄ
Quý phụ huynh, khi mang trẻ em đi tham dự Thánh Lễ, xin đừng để các em chạy hoặc
nghịch trong Phòng Ấu Nhi hay ở ngoài tiền sảnh hoặc trong nhà thờ để việc thờ
phượng được nghiêm trang sốt sáng.
NHÀ HÀNG VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BẢO TRỢ GIÁO XỨ
Khách hàng đến các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại mang RECEIPT về cho Giáo
Xứ, các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần 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 quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
 Phở Duy - 10%
 Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
 68 Crawfish & Seafood Express - 15%
 Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,237 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Quỹ Nâng
Cao Phẩm Giá Con Người được $3,008 Mỹ kim. Thánh Lễ Tạ Ơn được $5,006 Mỹ
kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất
cả quý vị.

Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Vũ Ngọc

832.473.3767
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CHƯƠNG TRÌNH MÙA VỌNG
TĨNH TÂM
*Những ngày Tĩnh Tâm: Thánh Lễ 7 am và 6:00 pm*
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 12
7:00 PM-9:00 PM
Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12
7:00 PM-9:00 PM
BÍ TÍCH HÒA GIẢI

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: 6pm Thứ 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

Thứ Hai, ngày 3 tháng 12
Thứ Ba, ngày 4 tháng 12
Thứ Hai, ngày 10 tháng 12
Thứ Ba, ngày 11 tháng 12

7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM

THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH
Thứ Hai, ngày 24 tháng 12
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh
5:00 PM
Hoạt Cảnh Giáng Sinh
9:00 PM
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh
10:00 PM
THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Thứ Ba, ngày 25 tháng 12
Thánh Lễ: 7:00, 9:00 và 11:00 sáng

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
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Hiệu Trưởng
Dương Thanh Loan
832.420.8868
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
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN XXXIV/TN/B –
TUẦN CUỐI CÙNG CỦA NĂM PHỤNG VỤ CHU KỲ B
Thứ hai ngày 26/11 – Lc 21, 1- 4
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su - trong Đền Thờ - chứng kiến việc một bà góa
nghèo bỏ vào hòm cúng Đền Thờ số tiền hai đồng tiền
kẽm…
 Người lên tiếng tôn vinh bà cụ, vì đấy là “tất cả những gì
bà có để nuôi sống mình”, bà đã dâng cúng…
 Trong hôm nay, tại các Giáo Xứ hay Giáo Phận, vẫn có rất
nhiều những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để Giáo Xứ và Giáo
Phận có điều kiện chi phí cho những sinh hoạt, tuy nhiên –
bên cạnh đó – vẫn có những tấm lòng dâng hiến “tất cả
những gì mình có”…đáng được trân trọng…
 Ước mong sao những tấm lòng ấy luôn được quan tâm và
thấy mình không bị bỏ quên, bởi vì không ít những xầm xì
vì những tương quan với nhà giàu giữa một xã hội mà
người ta thấy rằng tiền bạc có thể làm nên nhiều chuyện…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc
thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, tuy thật
túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống
mình.” (c. 4)
Gương sống: thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ và Đaminh Nguyễn
Văn Xuyên, linh mục, tử đạo
Thánh Tô-ma ĐinhViết Dụ sinh năm 1783 tại làng Phú
Nhai,tỉnh Nam Định – nay là Giáo Xứ Phú Nhai, Giáo Phận
Bùi Chu…
Thụ phong linh mục và gia nhập Dòng Đaminh, cha Đinh Viết
Dụ tuyên khấn ngày 21 tháng 12 năm 1814…Ngài được sai đi
làm mục vụ tại giáo xứ Liễu Đề…và là một linh mục gương
mẫu trong đời sống cầu nguyện, hăng say trong công tác tông
đồ…
Ngày 20.5.1839, được tin mật báo có đạo trưởng hoạt động,
tổng đốc Trịnh Quang Khanh bao vây và lục soát làng Liễu
Đề…Cha Tô-ma Đinh Viết Dụ đã bị bắt…
Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên sinh năm 1786 tại làng
Hưng Lập, Nam Định – nay là giáo xứ Tân Mỹ, Nguyệt Lăng,
giáo phận Thái Bình…Thụ phong linh mục năm 1819 và nhận
tu phục Dòng Đaminh, cha Đaminh lần lượt phụ trách các
Giáo Xứ Phạm Pháo – Bùi Chu, Kẻ Mén – Thái Bình…và tại
đây, cha lập họ Thanh Minh, nay là Giáo Xứ Thanh Minh…
Năm 1836, cha được bổ nhiệm phụ tá chủng viện Ninh
Cường…Năm Sau cha về giúp Đức Cha Delgado – Y làm
Quản Lý Giáo Phận Đông Đàng Ngoài…
Khi Đức Cha lưu lạc và bị bắt, cha Xuyên trốn và phục vụ
Giáo Xứ Hạ Linh…Ngày 18.8.1838, cha bị tố và bị bắt…
Ngài liên tục bị tra khảo và ép buộc xuất giáo, cha cương
quyết từ chối và can trường đón nhận tất cả để làm chứng cho
Chúa…Biết ngài là quản lý của Giáo Phận, quan tổng đốc gia
tăng những cực hình dã man nhằm khai thác tài sản của Giáo
Phận, nhưng vị chứng nhân của Chúa đã thẳng thắn thưa với
quan:
Dù sống dù chết, tôi cũng không bỏ Đạo. Tôi chọn cái chết để
sống đời đời, hơn là nghe quan sống thêm ít lâu mà muôn đời
bị tiêu diệt.
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Những ngày cuối cùng, cha Đaminh được giam chung với cha
Tô-ma Đinh Viết Dụ…Các ngài đã khuyên nhủ và ban xá giải
cho nhau…
Ngày 25.10. 1839 quan tổng đốc lập án trảm quyết gửi về kinh
đô, và ngày 26 tháng 11 năm 1839, hai cha Tô-ma Đinh Viết
Dụ và Đaminh Nguyễn Văn Xuyên bị xử trảm tại pháp trường
Bảy Mẫu…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 hai vị chứng nhân tử đạo – cha Tô-ma Đinh Viết Dụ và
Đaminh Nguyễn Văn Xuyên – đã bỏ “tất cả những gì mình
có” để dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa…
 mỗi người chúng ta cũng cố gắng dành cho Chúa “những gì
mình có” – nhiều khi không phải là tiền bạc – nhưng là sự
nghiêm túc, tốt lành, nhịn nhục…
Thứ ba ngày 27/11 – Lc 21 , 5 - 11
Nội dung Tin Mừng
 Nhân việc một số khách hành hương tấm tắc về Đền Thờ
Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đưa ra cho các môn đệ một
giáo huấn và đồng thời cũng là lời tiên báo về phận số Đền
Thờ: Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị
tàn phá hết…
 Tình trạng “không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” đã
xảy ra vào khoảng năm 70 SCN do người La mã…
 Nhân loại – trong hôm nay – vẫn miệt mài những công
trình trong Đạo lẫn ngoài Đời…và cứ nghĩ là những công
trình ấy tồn tại với thời gian – một suy nghĩ rõ ràng là
không chuẩn nhưng khó xóa tẩy vì nó đụng đến “tự ái” của
những người làm nên công trình…
 Những trận mưa lớn ở Nha Trang hôm 18/11/2018 đã làm
19 người chết, nhiều nhà cửa bị đổ sập do lũ cuốn…Hầu
hết đều cho thấy là không ngờ và không nghĩ đến tình trạng
thê thảm như thế…
 Ấy đấy: cái não trạng “không ngờ” và “không nghĩ đến”…
là giáo huấn cảnh cáo chúng ta, bởi vì sự xuất hiện của
Đấng Giáng Lâm để gặp gỡ con người ở Ngày Cuối
Cùng…cũng như vậy!!!
 Chúng ta kết thúc Năm Phụng Vụ/B và bước vào Năm
Phụng Vụ/C cũng với những suy gẫm…và quyết tâm…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Những gì anh em ĐANG chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị
tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (c.6)
Danh ngôn
Có hai loại kiêu hãnh: tốt và xấu…”Kiêu hãnh tốt” đại diện
cho phẩm giá và sự tôn trọng bản thân. “Kiêu hãnh xấu” là tội
lỗi chết người khi coi mình là ưu việt – thứ tội lỗi bốc mùi tự
phụ và kiêu ngạo.
John C. Maxwell
Ai cũng phạm phải sai lầm, nhưng người tốt chịu quay đầu khi
biết hướng mình đi là sai lầm, và sửa chữa điều sai trái. Tội lỗi
duy nhất là sự kiêu hãnh.
Sophocles
Thỉnh thoảng hãy nuốt lòng kiêu hãnh xuống, nó không làm
bạn béo lên đâu.
Frank Tyger
4
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Sống Lời Chúa trong hôm nay
 bằng lòng với từng ngày mình sống…
 đừng quan tâm đến những khen chê quanh mình – điều mà
con người hôm nay ngày càng khó chấp nhận…



Thứ tư ngày 28/11 – Lc 21 , 12 – 19
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su cho các môn đệ - và tất cả những người tin biết trước về việc họ sẽ bị ngược đãi để làm chứng…
 Chúa cam đoan Người sẽ giúp chúng ta biết làm chứng như
thế nào…Tuy nhiên những người ngược đãi chúng ta – do
oán ghét Chúa và oán ghét chúng ta – sẽ không tha cho
chúng ta…
 Sự ngược đãi đó nhiều khi là từ chính những người trong
một gia đình…Dù là trong một gia đình hay một cộng đoàn
thì giữa những người tin và sống Lời Chúa với những
người không tin và sống buông thả…luôn luôn có một sự
căng thẳng…
 Tuy nhiên Chúa bảo đảm sự sống đời đời cho những ai kiên
trì…





Giáo huấn Tin Mừng
 “Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng
thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu
chuộc.” (c. 28)

Giáo huấn Tin Mừng
 “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (c.9)

Danh ngôn
Ai thận trọng quan sát và kiên quyết vững vàng sẽ tự nhiên trở
thành bậc anh tài.
Edward Bulwer Lytton (1803-1873) nhà thơ,
nhà văn gốc liên hiệp Anh-Bắc Ireland…

Gương sống: thánh An-rê Trần Văn Trông, binh lính, tử đạo
Sinh năm 1814 trong một gia đình Công Giáo ở Kim Long,
Phú Xuân – Giáo phận Huế ngày nay, cha mất sớm và là con
trai duy nhất nên cậu An-rê Trần Văn Trông sớm thu xếp về
họ Thợ Đúc dệt tơ cho hoàng gia…Tuy nhiên do đồng lương ít
ỏi nên – đến năm 20 tuổi – anh Trông nhập ngũ và chuyên lo
dệt lụa cho triều đình…

Người tạo ra sự khác biệt LỚN NHẤT thường là người làm
những điều NHỎ NHẶT một cách kiên định.
Katrina Mayer
Tính kiên định là chìa khóa! Nếu bạn không thể kiên định, bạn
sẽ chẳng thể làm được việc gì.
Tony Gaskins

Với lệnh cấm Đạo của vua Minh Mạng, tháng 11 -1834, triều
đình ra lệnh những binh sĩ Công Giáo phải ra trình diện…Anh
An-rê Trần Văn Trông cùng với 12 đồng đội cùng ở Thợ Đúc
đến trình quan. Tất cả bị bắt và tống giam tại Trấn Phủ…
Quan yêu cầu các anh phải tuân lệnh vua bỏ Đạo và đạp lên
Thánh Giá…Cả 13 chiến sĩ Công Giáo đều cương quyết khước
từ…Quan ra lệnh tra tấn…và 12 người lần lượt bỏ cuộc, chỉ
còn lại một mình anh lính An-rê Trần Văn Trông vẫn kiên
trung…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 giữa một thế giới dãy đầy những mời mọc, đầy đưa của Sự
Xấu và Việc Xấu, hãy kiên định trong giới luật của Chúa…
 thua thiệt là đương nhiên, bị nhận chìm là đương nhiên,
nhưng tâm hồn an lạc – niềm an lạc của con người có
hướng và không ai có thể lay chuyển…

Ngày 28 tháng 11 năm 1835, án xử trảm được thông báo thi
hành tại chợ An Hòa…Vị chứng nhân đức tin giữ chay, cầu
nguyện. Bà mẹ hay tin đã theo con trên đường đến pháp
trường và xin con cho biết nếu có nợ nần ai thì cho bà hay để
bà thay con trả nợ…Nhưng anh An-rê Trần Văn Trông an ủi
mẹ:
Mạ đừng lo lắng, con không mắc nợ ai một điều gì cả, mạ an
tâm, can đảm theo Chúa, con hứa luôn cầu nguyện cho mạ.

Thứ sáu ngày 30/11 – lễ tháng An-rê Tông Đồ
Mt 4, 18 – 22
Nội dung Tin Mừng
 Chúa chính thức chọn và gọi hai anh em ông An-rê và Phê
-rô theo Người để trở thành môn đệ …và sau này là Tông
Đồ của Người…
 Người cũng chọn và gọi hai anh em ông Gia-cô-bê và Gioan…
 Và đấy là bốn môn đệ đầu tiên của Người…

Sau khi thánh An-rê bị chém, bà mẹ đã can đảm dùng vạt áo
dài của mình bọc thủ cấp của con…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo
Người.” (c. 22)

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 trung thành sống đức tin Công Giáo, chúng ta sẽ là những
đối tượng của những người chống đối Thiên Chúa…
 sống tốt đời sống Đạo, chúng ta là những chứng nhân cho
Tin Mừng bình yên…

Gương sống: thánh An-rê Tông Đồ
Người là anh của Tông Đồ Phê-rô và một trong bốn vị Tông
Đồ được Chúa chọn và gọi ngay từ đầu…

Thứ năm ngày 29/11 – Lc 21, 20 – 28

Các ngài là những ngư phủ kiếm sống bên biển hồ Ti-bê-ria…

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su tiếp nối những giáo huấn của Người về “Thời
Sau Hết” với những dấu chỉ: - Giê-ru-sa-lem – và cũng là
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tinh thần kiêu hãnh của con người – bị bao vây và tàn phá;
- chiến tranh, chém giết và lưu đày biệt xứ; - động đất, mưa
bão, giông tố…
Trong hôm nay, những biến cố Chúa nêu trên ngày càng rõ
nét và gây hậu quả khôn lường: -cuộc chiến thương mại
giữa các cường quốc kinh tế; - cuộc chạy đua quốc phòng
nhằm chiếm đóng hoặc hạn chế sự bành trướng lãnh thổ; những trận bão nhiệt đới, những trận động đất, hỏa hoạn
ngày càng tăng và sức tàn phá ghê gớm…
Và – vào thời sau hết - Con Người ngự đến đầy quyền năng
và vinh quang…
Điều căn bản là – qua tất cả những biến cố do con người
và trong thiên nhiên ấy – những người tin phải “đứng
thẳng và ngẩng đầu lên”…
Giáo huấn nhắm đến từng cá nhân chúng ta giữa cơn
hoảng loạn khủng khiếp từng ngày…

Nghe Chúa gọi, các ngài bỏ lại sau lưng tất cả để lên đường
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theo Chúa, bắt đầu công cuộc huấn luyện để trở thành những
ngư phủ “lưới người ta”…

giúp chúng ta bước vào Mùa Vọng của Năm Phụng Vụ mới
- Phụng Vụ năm C - với nhiều quyết tâm hơn…

Tương truyền rằng – sau khi Chúa về trời – thánh An-rê đã đi
loan báo Tin Mừng ở Giê-ru-sa-lem, Giuda và Ga-li-lê…Sau
đó , ngài đến vùng Biển Đen và Hy Lạp…Ngài chịu tử đạo tại
đây và bị treo trên thánh giá như Chúa Giê-su – Thầy mình…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức
thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt
Con Người” (c. 36)

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 nhận ra ơn Chúa gọi mình lúc này…và sẵn sàng bỏ những
gì vương vít để sống ơn Chúa gọi…
 hầu như mọi ơn gọi Chúa dành cho mình ở trần gian này…
đều có cái kết là bị treo như Chúa…Xin cho chúng ta biết
chấp nhận…

Danh ngôn
Bi kịch của cuộc đời là chúng ta già đi quá sớm và trở nên
sáng suốt quá muộn.
Benjamin Franklin
Ngày tháng đắt giá lắm. Khi bạn dùng hết một ngày, số ngày
bạn có thể dùng lại ít đi một. Vậy nên hãy chắc chắn bạn sử
dụng mỗi ngày cách sáng suốt.
Jim Rohn

Thứ bảy ngày 1/12 – Lc 21 , 34 – 36

Nội dung Tin Mừng
 Chúa có những giáo huấn cụ thể dành cho các môn đệ - và
những người tin – về việc phải làm và thái độ phải có đứng
trước Ngày của Thiên Chúa…
 Việc phải làm là: đừng chè chén say sưa và lo lắng sự đời –
đây là tình trạng chung của những người ham hưởng thụ và
quá ư gắn bó với việc kiếm tìm lợi lộc nhất thời…
 Thái độ phải có là: tỉnh thức và cầu nguyện…để đứng vững
trước mặt Con Người trong ngày Người giáng lâm…
 Những tiếng “dzô! dzô!” vang vọng trong mọi ngõ ngách…
và những chuyện làm ăn mờ ám của từng giây phút sống
quanh mình vốn là cơn cám dỗ khủng khiếp…với tất cả
những ai muốn sống tỉnh thức và cầu nguyện…Xin Chúa

Tâm thật quý nhất là sáng suốt. Tướng mạo quý nhất là chính
đại. Ngôn ngữ quý nhất là giản dị và chân thật.
Khuyết danh
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 sáng suốt để chọn lựa những gì mang lại cho mình và mọi
người quanh mình cuộc sống bình yên…
 hiểu rằng mỗi ngày sống quý giá cho hạnh phúc được sống
trong Nước Trời…Hãy sống như thế nào một ngày qua đi
mình không cảm thấy mất mát…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ the King
(Thirty-Fourth Sunday in Ordinary Time), Cycle B
First Reading: Daniel 7:13-14
Daniel prophesies about the coming of the Son of Man.
Responsorial Psalm: Psalm 93:1,1-2,5
A prayer of praise to God our king
Second Reading: Revelation 1:5-8
Jesus is the firstborn of the dead and the ruler of all.
Gospel Reading: John 18:33b-37
Jesus is questioned by Pilate about the charge brought against
him that he is “King of the Jews.”
Background on the Gospel Reading
This Sunday is the last Sunday of the Church’s liturgical year.
On this Sunday we celebrate the Solemnity of Christ the King.
Each year we set aside this Sunday to reflect upon this title
that we have given to Jesus. In Lectionary Cycle C, we read a
portion of the passion from the Gospel of John, which is also
part of the Gospel reading proclaimed each year on Good
Friday.
In John’s Gospel, Pilate is shown in a more favorable light
than in the other Gospels. In today’s reading, we hear one of
two dialogues between Jesus and Pilate that are reported in
John’s Gospel. Pilate questions Jesus about the charges
brought against him. Caiaphas and the high priests have
charged Jesus with a political crime, one that would require a
punishment of death. Pilate distances himself from the Jewish
leaders who accuse Jesus; he is not a Jew, and he seems to
want little to do with this Jewish affair.

promise, but only by analogy. Jesus is king, but not the kind of
king we imagine or expect. He was certainly not the kind of
king Pilate feared he might be.
Jesus refers to a kingdom that does not belong to this world.
This has been mentioned earlier in John’s Gospel. Recall that
in his prayer during the Last Supper discourse (see John 17:618), Jesus prayed for his disciples who are in the world but do
not belong to the world. Yet like Jesus, they are sent into the
world for the world’s salvation. In today’s reading, we see
Jesus identify the final proof that his kingdom is not of this
world: If his kingdom were of this world, then there would be
people fighting to save him. Again we hear echoes of John’s
theme—salvation is worked out through a cosmic battle. It is
helpful to return to the first chapter of John’s Gospel to
understand the context for Jesus’ words to Pilate. Jesus came
into the world, but the world did not know him. In John’s
language, the world prefers the darkness, and yet the light will
not be overcome by the darkness.
Truth has been another important theme in John’s Gospel. We
see it emphasized in the conclusion of the dialogue between
Jesus and Pilate. Those who know the truth will recognize
Jesus as king and will know how to interpret this insight. Yet
Jesus’ kingship was hidden from many of his contemporaries.
Only those chosen, those who have the eyes of faith, are able
to see. As modern disciples of Jesus, we also struggle at times
to recognize Jesus as king. Today’s Gospel invites us to see
with eyes of faith that we might recognize that Jesus, through
his crucifixion and death, is indeed king and Savior of all.

In his responses to Pilate’s questions, Jesus distinguishes his
kingdom from the political powers of this world. King and
kingdom may be appropriate terms for Jesus’ mission and
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8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

TÌM NGƯỜI
Anh Dũng (ở Cali) tìm bạn đồng hương
tên là Nguyễn Hoàng Bội Quỳnh.
Xin liên lạc 818-854-2662

11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
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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
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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