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Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Chúa Nhật, lễ Chúa Kitô Vua, bước vào tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo
Hội mời gọi chúng ta hãy sống đáp lại tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, và chúng ta
được mời gọi phục vụ Ngài qua anh chị em đồng loại, nhất là những người túng
thiếu, nghèo đói. Vì yêu thương ta, Ngài chấp nhận chết để cứu độ chúng ta, chúng
ta được mời gọi hãy biết chết đi bản tính ích kỷ của mình, chết đi những toan tính
tội lỗi của mình để sống xứng đáng với tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Nguyện xin Chúa Giêsu là Vua cai trị, dẫn dắt chúng ta đi đường ngay nẻo chính, và
xin Ngài ngự trị thánh hóa cuộc đời chúng ta trong hồng ân và tình thương của
Ngài.
Hôm nay, Giáo Hội cũng mừng kính “Những Chứng Nhân Đức Tin Anh Hùng –
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.” Các Ngài là những bậc tổ tiên, là những Đấng đã hết
lòng tin tưởng và yêu mến Chúa. Các Ngài đã trung thành với Tổ Quốc và Giáo
Hội, sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận. Đa số các Ngài cùng mang dòng máu đỏ,
da vàng và cũng là những con người mỏng dòn, yếu đuối như chúng ta, nhưng đã
can đảm theo Chúa Kitô trên con đường khổ giá và cuối cùng đã hiến dâng mạng
sống vì Nước Trời. Mừng kính các Ngài, chúng ta hãy cậy nhờ các Ngài cầu thay,
nguyện giúp để nhờ ơn Chúa chúng ta có thể hiên ngang sống đức tin đã lãnh nhận.
Nhờ đó, mai này chúng ta cùng được chung hưởng vinh quang phục sinh với các
Ngài trên thiên quốc.
Sinh hoạt giáo xứ:
• Thứ Năm, ngày 28 tháng 11, ngày Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ. Chúng ta cùng tạ
ơn Thiên Chúa vì biết bao muôn ơn lành hồn xác Thiên Chúa đã trao ban
cho chúng ta trong cuộc sống. Đặc biệt hơn trong Ngày Tạ Ơn năm nay,
Giáo Xứ cùng dâng lời cảm mến tri ân Thiên Chúa đã cho chúng ta hoàn
thành việc nới rộng Ngôi Thánh Đường. Vào lúc 9 giờ sáng, giáo xứ có
thánh lễ tạ ơn trọng thể. Ngay sau thánh lễ sẽ có tiệc mừng và văn nghệ bên
trong hội trường và / hoặc tại Vườn Cầu Nguyện (nếu thời tiết tốt đẹp).
• Chúa Nhật ngày mồng 1 tháng 12, vào lúc 9:00 sáng Đức Giám Mục Phụ Tá
George Sheltz chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn và Làm Phép Ngôi Thánh Đường.
• Giáo Xứ Ngôi Lời chúng ta đã hoàn thành trách vụ đóng góp vào Quỹ Phục
Vụ (DSF) của Tổng Giáo Phận năm 2019. Cùng với Đức Hồng Y Daniel
DiNardo, xin chân thành cám ơn sự rộng lượng đóng góp của quý Ông Bà và
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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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:
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
Bùi Ngoan
281.745.6286
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 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
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832-866-0353
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

THÁNH LỄ TẠ ƠN
Thứ Năm, ngày 28 tháng 11, 9:00 sáng, Thánh Lễ Tạ Ơn Hoàn Thành Nới Rộng Thánh
Đường. Sau Thánh Lễ có tiệc trà. Không có Thánh 7:00 sáng và 7:30 tối.
Chúa Nhật, ngày mồng 1 tháng 12, 9:00 sáng, Đức Giám Mục Phụ Tá George Sheltz
chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn và Làm Phép Ngôi Thánh Đường.
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.
CÁC LỚP HUẤN LUYỆN TRONG GIÁO XỨ CHO NGƯỜI MỚI VÀ CŨ
Những Thừa Tác Viên chưa tham dự lớp huấn luyện trước nhưng vẫn muốn tiếp tục
phục vụ xin tham dự lớp này.
Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 11
4:00 chiều - Thừa Tác Viên Đọc Sách
4:30 chiều - Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường
PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2020
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 thứ tự của số phòng bì (1, 2, 3….v.v). 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.
HỌP PHỤ HUYNH LỚP THÊM SỨC II
Kính mời quý phụ huynh của lớp Thêm Sức II tham dự buổi họp tại Nhà Nguyện vào
Chúa Nhật, ngày 24 tháng 11 lúc 1:00 trưa, để chuẩn bị cho Tĩnh Tâm.
HỌP PHỤ HUYNH LỚP XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Kính mời quý phụ huynh của lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu tham dự buổi họp tại Nhà
Nguyện vào Chúa Nhật, ngày 24 tháng 11 lúc 5:30 chiều, để thông qua chương trình học
của năm nay.
TRƯỜNG MẪU TÂM NGHỈ LỄ TẠ ƠN
Chúa Nhật, ngày 1 tháng 1, Trường Mẫu Tâm nghỉ Lễ Tạ Ơn và không có Thánh Lễ
2:30 trưa.
HÌNH RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC
Các hình và chứng thư có thể nhận trong các ngày Chúa Nhật trong giờ học, 12:45 trưa
đến 6:00 tối tại Hội Trường Mẫu Tâm.
VĂN PHÒNG GIÁO XỨ ĐÓNG CỬA
Thứ Năm và thứ Sáu, ngày 28 và 29 tháng 11, Văn Phòng Giáo Xứ đóng cửa nghỉ Lễ Tạ
Ơn.
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%
• Nhà Hàng Hải Cảng - 10%
• Đức Thành, Khô Bò - 10%

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

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,187 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Các Cha
Hưu Dưỡng được $3,480 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 VỌNG
Tĩnh Tâm
Giảng Thuyết: Lm. Antôn Nguyễn Văn Quyết
*Những ngày Tĩnh Tâm: Thánh Lễ 7 am và 6:00 pm*
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 12
7:00 PM-9:00 PM
Thứ Bảy, ngày 14 tháng 12
7:00 PM-9:00 PM
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

Bí Tích Hòa Giải
Thứ Hai, ngày 9 tháng 12
Thứ Ba, ngày 10 tháng 12
Thứ Hai, ngày 16 tháng 12
Thứ Ba, ngày 17 tháng 12

THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH
Thứ Ba, ngày 24 tháng 12
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh
Hoạt Cảnh Giáng Sinh
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily

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

5:00 PM
9:00 PM
10:00 PM

THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Thứ Tư, ngày 25 tháng 12
Thánh Lễ: 7:00, 9:00, 11:00 sáng

Augustinô: 7pm 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
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463

Young Adult and Campus Ministry
Café Lite: January 16 The next Café Lite will be on Thursday, January 16, at St. Clare
of Assisi (3131 El Dorado Blvd, Houston) from 7:00-9:00 p.m., with an optional
prayer hour from 6:00-7:00 p.m. Our speaker will be Fr. Luke Millette, Judicial Vicar
for the Archdiocese of Galveston-Houston. His topic will be “Spiritual AND Religious: Staying Connected to Christ and his Church." The Café Catholica program
seeks to help young adults (ages 18-39) encounter Christ and his Church.
All young adults are invited to join us for Café Catholica Lite throughout the year.
We will gather at different locations around the Archdiocese for a talk, followed by
time in prayer and fellowship. For more information contact the Office for Young
Adult and Campus Ministry at www. archgh.org/cafecatholica or yacm@archgh.org
or 713-741-8778. Save the dates for upcoming Café Lite talks: March 12, 2020, at
Our Mother of Mercy, Houston; May 28, 2020, at Christ the Redeemer, Houston.

Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng
Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185
Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311

Archdiocesan Young Adult Day 2020
“Your Burning Heart is Holy Ground” Come and join hundreds of young
adults (single and married) ages 18-39 years old for a day of fellowship,
music, prayer and workshops. Saturday, March 21 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
Presented in English and Spanish at St. Jerome Catholic Church 8825
Kempwood Dr., Houston, TX 77080. Information www.archgh.org/yacm or
call 713-741-8778 or email yacm@archgh.org
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THI CA SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN. C
THỨ HAI, TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
(Lc 21, 1-4).
DÂNG CÚNG
Bỏ tiền dâng cúng vào hòm,
Một bà nghèo khó, bỏ bòn vài xu.
Chúa ngồi quan sát trưng thu,
Khá khen bà góa, mặc dù nghèo sơ.
Nhiều người cho của dư hờ,
Dâng lên Thiên Chúa, tôn thờ dửng dưng.
Bà nầy túng thiếu qúa chừng,
Đã dâng tất cả, thắt lưng quẫn cùng.
Đơn sơ phó thác tín trung,
An bài cuộc sống, bao dung tâm hồn.
Lắng lo thờ phượng kính tôn,
Lòng thành bác ái, túi khôn đong đầy.
Không ưa của lễ trưng bày,
Tấm lòng quảng đại, dựng xây Nước Trời.
Quan phòng Tạo Hóa cao vời,
Mỗi người cuộc sống, vào đời phát huy.

THỨ NĂM, TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
(Lc 21, 20-28).
TIÊN BÁO
Chúa khuyên môn đệ sẵn sàng,
Giê-ru-sa-lém, ngỡ ngàng bao vây,
Đến ngày tàn phá nơi đây,
Quân thù đắp lũy, loạn gây mọi nhà.
Những ai trong đất, rời xa,
Vùng quê chớ bỏ, lân la vào thành.
Những ngày báo oán thi hành,
Mọi lời ứng nghiệm, hoàn thành đã ghi.
Khốn cho phụ nữ, thai nhi,
Nhiều người khốn cực, ai bì ai than.
Đổ cơn thịnh nộ tràn lan,
Đông người ngã ngục, cả ngàn làm tôi,
Kinh hồn sợ hãi dầu xôi,
Tầng trời rung chuyển, núi đồi thấu chăng.
Con Người xuất hiện quyền năng,
Ngẩng đầu đứng dậy, trời trăng sáng dần.

THỨ BA, TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
(Lc 21, 5-11).
TIÊN BÁO
Trầm trồ khen ngợi đền thờ,
Trang hoàng đá quí, bàn thờ đẹp thay.
Những gì nhìn ngắm hôm nay,
Đến ngày tàn phá, qua tay kẻ thù.
Không còn hòn đá trùng tu,
Dấu nào mà biết, dự trù xảy ra?
Các con ý tứ người ta,
Mạo danh Chúa Cả, chính là ta đây.
Chớ đi theo chúng sa lầy,
Chiến tranh loạn lạc, náo gây mọi miền.
Các con đừng sợ, ưu phiền,
Dân này nổi dậy, nát nghiền dân kia.
Cõi bờ các nước phân chia,
Nhiều nơi động đất, chia lìa xa nhau.
Hoành hành ôn dịch đớn đau,
Bầu trời điềm lạ, theo sau tỏ bày.

THỨ SÁU, TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
(Lc 21, 29-33).
NHÂN QỦA
Nhìn xem cây vả ngoài đồng,
Đâm chồi nầy lộc, mùa Đông qua rồi,
Xuân sang cây cối đâm chồi,
Mùa Hè gần đến, sườn đồi nở hoa.
Nhìn xem vũ trụ bao la,
Vạn vần dấu chỉ, biết là thời gian.
Hiểu rằng Thiên Chúa thương ban,
Nước Trời gần đến, thiên nhan rạng ngời.
Mọi điều tiên báo trong đời,
Dù rằng trời đất, một thời qua đi.
Lời Thầy vẫn cứ duy trì,
Ngàn muôn thế hệ, thực thi thành toàn.
Các con tỉnh thức sẵn sàng,
Con Người sẽ đến, mở đàng thiên cung.
Ân ban phúc lộc muôn trùng,
Chung phần hưởng phước, vô cùng đời sau.

THỨ TƯ, TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
(Lc 21, 12-19).
BÁCH HẠI
Người ta bắt bớ các con,
Hội đường giao nộp, mỏi mòn tháng năm.
Ngục tù giam hãm hờn căm,
Quan quyền vua Chúa, chỉ nhằm oán ghen.
Giữa đời ánh sáng muối men,
Danh Thầy nhân chứng, ca khen Chúa Trời.
Các con ghi nhớ đôi lời,
Chớ lo đáp lại, người đời hỏi han.
Thầy ban miệng lưỡi khôn ngoan,
Đám người thù địch, làm càn dối gian.
Gia đình bạn hữu than van,
Thân bằng quyến thuộc, gian nan vì Thầy.
Người ta bắt bớ bao vây,
Mọi người ghét bỏ, khổ lây cuộc đời.
Các con bền đỗ mọi thời,
Linh hồn được cứu, Nước Trời mở ra.
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THỨ BẢY, TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
(Lc 21, 34-36).
TỈNH THỨC
Các con tỉnh thức nguyện cầu,
Mong rằng thoát khỏi, ngõ hầu chấn hưng.
Thế gian lôi cuốn không ngừng,
Ăn chơi thỏa thích, tưng bừng sáng đêm.
Tâm hồn nặng trĩu như nêm,
Rã rời thân xác, nếm thêm mùi đời.
Say xưa lo lắng việc đời,
Thình lình ụp xuống, một thời rã tan.
Các con đừng cố vãn than,
Sẵn sàng tỉnh thức, miên man đợi chờ.
Nguyện cầu sùng kính tôn thờ,
Mong rằng thoát khỏi, hưởng nhờ thánh ân.
Kiên tâm giữ vững tinh thần,
Lạc an hiện diện, tới gần Chúa Con.
Trung kiên yêu mến sắt son,
Vinh quang tỏa chiếu, vẹn tròn tín trung.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

CÀNH SỐNG CHỈ CÓ THỂ NHỜ CÂY (LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM)
Có thể khát vọng, có thể niềm tin bị chao đảo bởi lý do này lý
do khác của cuộc đời. Nhưng sẽ không có bất cứ lý do nào làm
chao đảo nếu chúng ta tìm thấy chỗ nương tựa vững vàng. Nơi
nương tựa bất biến, có một không hai ấy chính là gắn chặt đời
mình trong Chúa.

Chắc chắn, qua tất cả những chịu đựng và chấp nhận mọi hình
khổ, hơn ai hết, các thánh Tử Đạo Việt Nam đã thấu hiểu sâu
xa lời Chúa Giêsu: “Không có Thầy, chúng con chẳng làm
được gì”.
Bởi nếu không có ơn Chúa, chỉ cần nghe đến hai tiếng ngục tù,
bất cứ ai, dù can đảm cách mấy, vẫn rùng mình khiếp sợ, đừng
nói chi đến việc đối diện với lòng độc ác không thể tưởng
tượng của những kẻ nhân danh quyền lực cai trị và hành hạ
mình bằng không biết bao nhiêu chiếc nanh của thú dữ chứ
không phải của bàn tay con người.

Đừng tưởng khi cố gắng gắn chặt đời mình trong Chúa thì chỉ
có nỗ lực của ta. Ngược lại, sự liên kết không gì có thể tách rời
giữa Chúa và chúng ta, trước khi là nỗ lực của chúng ta, nó đã
là mơ ước, là nỗ lực không ngơi của chính Chúa.
Lời Kinh Thánh: "Thầy là cây nho, chúng con là cành. Ai ở lại
trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh
nhiều hoa trái, vì không có Thầy, chúng con chẳng làm được
gì” (Ga 15,5), trước khi là lời dạy, là đòi buộc Chúa dành cho
mỗi người, đã là lời cho thấy một cách lớn lao, một cách mãnh
liệt nỗi lòng của Chúa.

Chỉ ơn Chúa, chỉ nhờ Chúa Kitô hiện diện nơi mình, nhờ gắn
chặt mình vào Chúa Kitô như cành nho với cây nho, trước sau
như một, lòng trung kiên của các thánh Tử ĐạoViệt Nam
không hề lay chuyển. Đó là lòng trung kiên của những con
người vượt quá sức người.

Ý thức tình mình trong Chúa và tình Chúa trong mình, dù
đứng trước chọn lựa hoặc thoái thác đức tin để được sống,
hoặc mất mạng sống để bảo toàn đức tin, các thánh Tử Đạo
Việt Nam đã chấp nhận bước đến đỉnh cao cuối cùng của đức
tin, không còn gì lớn bằng, không còn gì đẹp bằng: Hiến dâng
đời mình thành hy tế tình yêu cho Đấng mà các ngài trung
thành tôn thờ.

Cùng các thánh Tử đạo Việt Nam, ta xác tín mạnh mẽ: Có
Chúa trong ta, và ta biết để mình tháp nhập vào Chúa, sẽ
không sức mạnh nào nơi trần thế, dù bạo tàn đến mấy, dù mất
tính người hay lang sói đến cấp độ nào, sẽ không có cách
thắng được ta.
Ta sẽ làm nên mọi sự trong Chúa như các thánh Tử Đạo Việt
Nam đã làm, đã sống, đã chết, đã vinh quang và vinh quang
đến đời đời.

Ý thức luôn có tình yêu Chúa hiện diện nơi bản thân và luôn
được Chúa phủ đầy trong cả một thế giới tình yêu bền chặt,
xiết chặt mà Chúa dành cho mình, các thánh Tử Đạo Việt
Nam, dù vượt qua trăm ngàn thách thức từ thể xác đến tinh
thần, vẫn kiên trung, vẫn vững chí, không chút nao núng, hiên
ngang bước lên đoạn đầu đài tử nạn để tế lễ đời mình.

Chúng ta biết ơn các thánh Tử Đạo Việt Nam. Bởi không chỉ
trao dòng máu Việt để ta hãnh diện trong chức bậc con cháu,
các ngài còn trao cho ta cả một gia sản đức tin quý giá trả bằng
máu của các ngài.

Bằng một xác tín cách hết sức mạnh mẽ: Chỉ một tình yêu duy
nhất từ Chúa mới làm cho kẻ tin được sống như dòng nhựa lưu
chuyển từ thân nho đến cành nho, các thánh Tử Đạo Việt
Nam, dù trước sau gì vẫn chỉ là những kẻ mang phận người
yếu đuối, vững tin rằng, chỉ một mình Chúa mới chính là Đấng
Giải thoát đích thực.

Chúng ta yêu mến các thánh Tử Đạo Việt Nam, vì không chỉ
là bậc cha ông mình, các ngài còn là bài học sống giúp ta học
lấy, noi theo để sống như các ngài. Nhờ đó, ta hoàn toàn sống
trong Chúa và Chúa sống trong ta, để mãi mãi ta là cành nho,
tháp nhập bền chặt nơi thân nho là chính Chúa.
Mừng lễ các thánh tử đạo, một lần nữa, chúng ta được củng cố
lòng tin vào Thiên Chúa: Có thể vì Tin Mừng, vì Chúa Giêsu
mà ở đời này ta thua thiệt hay bị chà đạp. Nhưng ta tin, Chúa
không để ta chiến đấu một mình, đồng thời Người ban cho ta
gia nghiệp đời sau, ta sẽ can đảm và hạnh phúc đi tới cùng
đỉnh cao thánh giá.

Mỗi người đều có khát vọng sống. Khát vọng sống không bao
giờ là sai. Nhưng đứng trước đức tin vào sự sống mà Chúa
Kitô, Đấng Hằng sống luôn mời gọi tiến về, thì khi cần dủ bỏ
mọi sự, dẫu phải dủ bỏ cả một đời trần thế, các thánh Tử Đạo
Việt Nam chấp nhận để cho khát vọng sống hôm nay nhường
bước cho khát vọng sống đích thực trong Chúa đời dời.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của các bậc cha ông Việt Nam
yêu kính, ban cho từng người đức tin mạnh mẽ, kiên trung, bền
chặt, để ngày qua ngày, chúng ta bước đi trong lòng mến
Chúa, Đấng Cứu Độ duy nhất của cuộc đời chúng ta, cách
cương quyết, dứt khoát, và bạo dạn, bất chấp mọi thách thức
của đời này.

Quyết chiến đấu đến cùng trong một lòng tin bất khuất là chọn
lựa duy nhất, không có bất kỳ điều gì khác có thể khiến các
ngài nghĩ lại. Đồng thời, biết mình chỉ là cành, sẽ không thể
sống mà không gắn vào cây, các ngài quyết định: dù thân xác
có phải đớn đau đến đâu, thì tâm hồn vẫn chỉ gắn chặt vào
Chúa đi đến cùng con đường của tình yêu dâng hiến.

Lm. JB Nguyễn Minh Hùng

Biết rằng sức người chỉ là sợi chỉ mong manh, chỉ là ngọn bấc
trước gió, các thánh Tử Đạo Việt Nam không ngần ngại để
Chúa hướng dẫn, tác động trong từng hành vi, từng nếp nghĩ,
nếp sống của mình.
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The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
First Reading
2 Samuel 5:1-3
David is anointed king.

Luke's Gospel has been loaded with surprises: the poor
are rich, sinners find salvation, the Kingdom of God is
found in our midst. Here we see the greatest surprise of
all. We are confronted with the crucified Jesus, whom
faith tells us is King and Savior of all. The irony is that
the inscription placed on the cross, perhaps in mockery,
contains the profoundest of truth. As the leaders jeer, the
thief crucified by his side recognizes Jesus as Messiah
and King, and finds salvation.

Responsorial Psalm
Psalm 122:1-2,3-4,4-5
Enter the house of the Lord rejoicing.
Second Reading
Colossians 1:12-20
Hymn to Jesus as the first-born of all creation.

Jesus is King, but not the kind of king we might have
imagined or expected. His kingship was hidden from
many of his contemporaries, but those who had the eyes
of faith were able to see. As modern disciples of Jesus,
we, too, struggle at times to recognize Jesus as King.
Today's Gospel invites us to make our own judgment.
With eyes of faith, we, too, recognize that Jesus, the
crucified One, is indeed King and Savior of all.

Gospel Reading
Luke 23:35-43
Jesus is crucified under the title King of the Jews.

Background on the Gospel Reading
Today as a Church, we conclude our liturgical year and
celebrate the Feast of Christ the King. The Gospel we
proclaim shows the great mystery of our faith: In the
moment of his crucifixion, Jesus is shown to be King and
Savior of all.

www.loyolapress.com

Thánh Catarina Alêxanđria
Ngày 25 tháng 11
Thánh nữ được tôn tặng danh hiệu là Thánh bổn
mạng của các triết gia Công giáo.

nữa, Catarina lại làm sáng tỏ chân lý của đạo Công giáo.
Tất cả 50 triết gia này đều phải công nhận rằng Catarina
có lý. Hết sức tức giận, Maxentiô đã cho lính giết chết
từng người trong họ. Sau đó, ông cố gắng chinh phục
Catarina bằng cách tặng cho Thánh nữ chiếc vương miện
hoàng hậu. Khi biết Catarina Alêxanđria nhất mực từ
chối, ông liền sai quân lính đánh đòn và tống giam
Catarina vào ngục.
Đang lúc Maxentiô cắm trại ở nơi xa, vợ ông và một viên
sĩ quan đã tò mò đến nghe cô bé Kitô hữu lạ lùng này
thuyết giảng. Họ đã tới bên phòng giam của Catarina
Alêxanđria. Kết quả là họ cùng 200 lính canh khác đã
được ơn trở lại. Vì chuyện này, hết thảy cả bọn đã bị
Maxentiô lên án tử. Bản thân Catarina thì bị đặt trên một
bánh xe đầy đinh nhọn để chịu hành hình. Thế nhưng khi
bánh xe bắt đầu quay, thì lạ lùng thay, nó cứ bị bật ra.
Sau cùng, Catarina Alêxanđria bị trảm quyết. Thánh nữ
được tôn tặng danh hiệu là Thánh bổn mạng của các triết
gia Công giáo.

Thánh nữ Catarina sống vào thời Giáo hội sơ khai. Ngài
là con gái của một gia đình dân ngoại giàu có ở thành
Alêxanđria, nước Ai Cập. Thánh nữ là một cô gái rất đẹp
và rất ham thích việc học hành. Catarina Alêxanđria say
mê nghiên cứu những vấn nạn sâu xa của triết học và tôn
giáo. Một ngày kia, thánh nữ Catarina Alêxanđria bắt đầu
đọc các sách viết về Kitô giáo. Và chẳng bao lâu,
Catarina Alêxanđria trở thành Kitô hữu.
Thánh nữ Catarina Alêxanđria được 18 tuổi khi hoàng đế
Maxentiô bắt đầu bách hại các Kitô hữu. Rất mực can
đảm, Thánh nữ đáng yêu này đã đến nói cho nhà vua biết
về sự độc ác của ông. Khi ông vua này bàn về các tà thần,
Catarina đã minh nhiên chỉ cho ông thấy các thần ấy là
giả tạo. Maxentiô không thể lý giải được các vấn nạn của
Catarina; và vì thế, ông đã triệu vời 50 triết gia ngoại
giáo hảo hạng nhất đến để đối phó với Catarina. Một lần
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Thánh nữ Catarina Alêxanđria đã trân quý vẻ đẹp của
niềm tin Kitô giáo. Đó là lý do thánh nữ có thể thuyết
phục cách hiệu quả những người khác tôn giáo cùng tin
theo đạo. Chúng ta hãy nài xin Thánh nữ Catarina
Alêxanđria giúp chúng ta tăng triển lòng yêu mến đối với
các chân lý đức tin như ngài.

www.tinmung.net
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HẢI CẢNG

SEAFOOD RESTAURANT
11768 Bellaire Blvd.
Houston, TX 77072
281.564.4288

Sun-Thurs: 10am – 10pm

Fri-Sat: 10am - 11pm

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
JOHN TUAN DINH
832.654.6727
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281.988.6155

VIET USA GLOBAL

7615 Booner Rd
Houston, TX 77042
(248) 242-0598 / (248) 885-7516
Đảm nhận các dịch vụ sau:
• Thi quốc tịch & Theo dõi hồ sơ
• Thẻ xanh 10 năm
• Xin miễn nộp phí chính phủ
• Chuyển thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm
• Bảo lãnh thân nhân (Cha mẹ, vợ chồng, con cái,
anh chị em)
• Bảo lãnh theo diện hôn phu, hôn thê (Fiance)
• Xin visa du lịch (Nộp lần 2 mien phí dịch vụ
nếu lần đầu không đậu visa)
• Gia hạn visa du lịch, xin hộ chiếu Việt Nam
• Xin thẻ xanh lần đầu &Theo dõi hồ sơ
• Xin giấy phép làm việc
• Xin Re-Entry Permit & Travel Documents
• Xin chuyển diện du học sinh
• Xin cập lại bằng quốc tích đã mất
• Xin miễn bị trục xuất và xin lại thẻ xanh
• Thủ tục xin visa làm việc tại Mỹ
• EB3 - L1 Visa - Tất cả các loại Visa khác v.v...

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.

Chuyên nghiệp - Dịch vụ tốt - Tận tâm - Nhanh
chóng - Tiết kiệm chi phí - Kết quả cao - Cam
kết giữ kín tuyệt đối thông tin cá nhân của quí vị
Tham khảo miễn phí.
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