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Nguyễn Luận Louis
832.274.8163
Chúa Nhật
7:00 am
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Tin Mừng là để được loan báo, và
chia sẻ cho người khác.
Thực vậy, trong đêm giáng sinh, các
thiên thần đã loan báo cho các mục
đồng: Này tôi báo cho anh em một
Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin
Mừng cho toàn dân: Hôm nay Đấng
Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong
thành của vua Đavít. Còn đối với các
đạo sĩ Phương Đông, con đường dẫn
đến Tin Mừng lại là một ngôi sao lạ
xuất hiện trên bầu trời.
Thực vậy, có muôn ngàn cách thế và
nẻo đường khác nhau để Thiên Chúa
hướng dẫn con người nhận ra Tin
Mừng, Lời Chúa hôm nay cũng muốn
gợi lên cho chúng ta ý tưởng đó.
Gioan Tiền Hô đã gặp Chúa Giêsu và
giới thiệu Ngài cho các môn đệ: Đây
Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội
trần gian. Và các môn đệ đã từ giã
Gioan là thầy mình, để đi theo Chúa
Giêsu và ở lại với Ngài suốt ngày hôm
đó. Rồi đến lượt Andrê đã trở về và
dẫn anh mình là Simon đến gặp Chúa
Giêsu và đã được Ngài đổi tiên cho
ông là Kêpha.

Người thì đang giặt lưới dưới thuyền,
kẻ thì đang trầm tư suy nghĩ dưới gốc
cây vả, kẻ khác thì đang ngồi ở bàn
thu thuế hay đang ở trên cây cao như
ông Giakêu…
Thiên Chúa luôn đến với chúng ta qua
một trung gian: Trung gian của một
người đã gặp Chúa, trung gian của
một cuộc sống hay của một biến cố
nào đó. Có thể nói: Bao nhiêu cuộc
gặp gỡ và biến cố trong cuộc sống là
bấy nhiêu dịp để nhận ra Tin Mừng, là
bấy nhiêu dấu chỉ mời gọi để gặp gỡ
Chúa.

Thánh Phanxicô Xaviê đã nhận ra con
đường Chúa muốn ngài đi qua lời
nhắc bảo của thánh Ignatio: Được lời
lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có
ích lợi chi. Thi sĩ Paul Claudel đã
nhận ra tiếng Chúa trong tiếng hát của
lời kinh Magnificat vào buổi chiều
ngày lễ Giáng sinh. Văn sĩ Andrê
Frossard cảm nhận được sự hiện hữu
của Thiên Chúa qua ánh nến lung linh
trên bàn thờ. Đức Hồng Y Lustiger
vào năm 14 tuổi, đã nhận ra Đấng
Cứu Thế trong một buổi chiều thứ sáu
Tuần Thánh. Còn chúng ta thì sao?

Những cuộc gặp gỡ trong Tin Mừng
luôn có những diễn tiến như vậy. Một
người nào đó gặp Chúa, họ trở về và
loan báo cho người khác. Như các
mục đồng chăn chiên, như ba nhà đạo
sĩ phương Đông, như Andrê với
Simon,
như
Philipphê
với
Nathanael…

Chúng ta có nhận ra tiếng Chúa mời
gọi qua những biến cố, qua những sự
việc của đời thường hay không? Và
hơn thế nữa, liệu bản thân và cuộc đời
chúng ta có trở nên là một dấu chỉ cho
sự hiện diện và tình thương của Chúa
hay không?

Hoặc nếu không qua trung gian, thì
chính Chúa Giêsu lại gặp gỡ con
người trong chính cuộc sống của họ:

www.tonggiaophanhanoi.org

Trần Văn Quang
832.566.3664
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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
Phó Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
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

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 7 tháng 2, từ 2:00 đến 4:00 chiều. Xin ghi danh trong
ngày khai giảng tại Hội Trường.
PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2021
Phong Bì Đóng Góp cho các gia đình ghi danh trong giáo xứ vẫn còn ở cuối nhà thờ.
Xin quý ông bà và anh chị em vui lòng đón nhận để 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.
BẢNG TÊN VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý Ông Bà và Anh Chị Em muốn khắc tên mình, tên Ông Bà, Cha Mẹ, Con, Cháu
hoặc người thân còn sống hay đã qua đời, để được cầu nguyện trong các Thánh Lễ mỗi
tuần, xin điền vào tờ đơn để ở cuối Nhà Thờ và trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.
ĐÓNG GÓP QUA MẠNG HOẶC CELLPHONE
Giáo xứ có chương trình đóng góp hàng tuần hoặc những nhu cầu khác giúp xây dựng
giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương mục nhà
Bank:
• MyEOffering: http://church.myeoffering.com (có chi phí)
• Zelle: ngoiloi8503@gmail.com (không có chi phí)
***Xin điền Số Phong Bì hoặc Địa Chỉ của gia đình vào chỗ ghi chú để Văn Phòng
Giáo Xứ có đủ chi tiết làm sổ sách.***
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $15,320 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà và
anh chị em. Xin Chúa chúc bình an trên tất cả mọi người.
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.

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
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
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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

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.

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: 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
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily

Augustinô: 7 pm 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
Phó Tế Phạm Harry Hưng 832.640.9417
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
281-495-8133
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

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.
“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”
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.
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
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SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN 2 TN
Bắt đầu tuần lễ cầu nguyện hiệp nhất Ki-tô giáo
Mc 2,18-22

Mời Bạn: Ở mọi thời và mọi nơi, bức tranh văn hóa xã hội
luôn đan xen các mảng tối, sáng. Có những phong tục tập quán
chứa đựng những giá trị tâm linh cao đẹp nhưng cũng không
thiếu những thực hành phản cảm, mê tín, những hủ tục cần loại
bỏ. Ki-tô hữu nhờ Lời Chúa phân định để tiếp cận chúng với
thái độ vừa cởi mở vừa tỉnh thức, như lời khuyên của thánh
Phao-lô: “Những gì là chính trực tinh tuyền, những gì đáng
mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh
đáng khen, thì xin anh em hãy để ý” (Pl 4,8).

CẢM NHẬN SỰ KHÁC BIỆT
Có người đến hỏi Chúa Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông
Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ
ông lại không ăn chay?” (Mc 2,18)
Suy niệm: Người nêu vấn nạn này quả là biết quan sát và biết
nhận ra sự khác biệt: các môn đệ của Gio-an và phái Pha-risêu thì giữ chay, còn môn đệ Chúa Giê-su thì không. Tại sao
có sự khác biệt này? Câu hỏi này thật quan trọng, vì có giải
đáp được nó thì mới tìm ra được đặc điểm riêng của người
môn đệ Chúa Ki-tô. Chính Ngài giải đáp vấn nạn này: Ăn chay
hay không là tuỳ ở chàng rể, mà chàng rể là hình ảnh chỉ về
Đức Ki-tô. Các môn đệ Ngài không ăn chay ư? Thưa, có chứ!
Nhưng họ sẽ không ăn chay như một phương thế để giảm cân,
hay để chữa bệnh. Thậm chí cũng không phải để được coi là
đạo đức. Họ có ăn chay nhưng để biểu lộ tâm tình khao khát
tột cùng: muốn chia sẻ những nỗi niềm tha thiết nhất của Ngài,
muốn kết hiệp với Ngài thật sâu xa. Và các việc khác cũng thế:
làm hay không làm cũng chỉ vì Đức Ki-tô mà thôi.

Sống Lời Chúa: Phân định bằng cách cầu nguyện với Lời
Chúa và bàn hỏi để dùng những giá trị Tin Mừng phát huy
những nét đẹp của nền văn hoá dân tộc.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là “đường, là sự thật và là sự sống,”
Chúa sai chúng con đi vào giữa thế gian, xin giúp chúng con
biết dùng lời chân lý của Chúa để thánh hoá thế gian về với
Chúa.
THỨ TƯ TUẦN 2 TN
Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo
Mc 3,1-6
LÀM GÌ TRONG NGÀY SA-BÁT?
Rồi Người nói với họ: “Ngày Sa-bát được phép làm điều
lành hay điều dữ; cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ
làm thinh. (Mc 3,4)

Mời Bạn: Hẳn bạn cũng tham gia nhiều công tác từ thiện, làm
nhiều việc hữu ích cho người khác, nhưng liệu trong những
công việc ấy, bạn có thể hiện được nét độc đáo của người môn
đệ Chúa, hay bạn chỉ làm như một nhân viên xã hội? Để thể
hiện được điều đó trước tiên bạn cần cảm nhận được nơi chính
mình niềm khao khát sống cho Đức Ki-tô, vì Đức Ki-tô mà
thôi.

Suy niệm: Xã hội ngày hôm nay có lắm điều mâu thuẫn: nào
là tranh đấu cho quyền con người nhưng lại cho phép phá thai;
nào là cổ võ cho hoà bình thế giới, nhưng chiến tranh chết
chóc, khủng bố lại tràn lan đó đây; nào là nâng cao phẩm giá
con người nhưng nhân phẩm của biết bao người đã bị chà đạp
qua những tệ nạn xã hội như buôn người, ma tuý, thuốc lắc,
bạo lực… Chẳng khác nào người Do Thái xưa “làm
thinh” trước câu hỏi quá hiển nhiên: “Ngày Sa-bát được phép
làm điều lành hay điều dữ; cứu mạng người hay giết đi?” Lời
Chúa Giê-su thúc bách chúng ta phải suy nghĩ và trả lời chứ
không được nín lặng.

Chia sẻ: Kiểm điểm một công tác xã hội hay từ thiện mà
nhóm của bạn đã thực hiện xem có biểu lộ được tinh thần của
Đức Ki-tô không.
Sống Lời Chúa: Trước khi làm một việc gì, bạn dành một
phút cầu nguyện và xin Chúa thánh hoá công việc đó.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.

Mời Bạn: Phải chăng đang có nhiều mâu thuẫn ngay trong
cách chúng ta sống đạo? Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa,
ngày nghỉ ngơi, ngày thờ phượng Thiên Chúa, ngày làm việc
lành phúc đức, ngày thăm viếng ủi an nhau… Thế nhưng có
khi ta lại lợi dụng ngày nghỉ để làm những việc ngược lại: để
lỗi luật Chúa, để sống buông thả… Mỗi ngày chúng ta hãy coi
lại cách sống, cách phản ứng của mình trước câu hỏi của Chúa
Giê-su. Tôi phải làm gì vào ngày Chúa Nhật? Thờ phượng
Thiên Chúa qua việc tham dự Thánh lễ và làm việc bác ái,
tông đồ như thăm viếng người đau ốm, tật nguyền, tham gia
sinh hoạt các đoàn thể trong giáo xứ…

THỨ BA TUẦN 2 TN
Mc 2,23-28
CẦN BIẾT PHÂN ĐỊNH
“Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải
loài người cho ngày sa-bát.” (Mc 2,27)
Suy niệm: Ngày sa-bát, ngày hưu lễ, là ngày để thánh hoá cho
Thiên Chúa, để nghỉ ngơi, người ta cùng nhau tới hội đường
hội họp, nghe đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Đây là truyền
thống lâu đời, bắt nguồn từ giao ước thánh thiêng, đã ăn rễ sâu
trong nếp sống văn hoá xã hội của dân Do Thái. Ngày sa-bát,
Chúa Giê-su vẫn thường tới hội đường giảng dạy (Mc 6,2).
Ngài không yêu cầu bỏ ngày hưu lễ này, tuy nhiên đối với
Ngài, không được câu nệ, vin vào luật lệ con người đặt ra để
cấm cản những việc làm tốt đẹp và cấp thiết để phục vụ và
giúp cho phẩm giá con người được thăng tiến; bởi vì Ngài cho
biết: “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người chứ không phải
loài người cho ngày sa-bát.”
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Sống Lời Chúa: “Giữ ngày Chúa Nhật” như ý Chúa muốn:
Tham dự Thánh lễ, làm một việc tốt phục vụ tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một trái tim
nhân hậu để con yêu mến Lời Chúa và luôn luôn yêu mến điều
thiện hảo. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 2 TN
Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo
Mc 3,7-12
TÌM ĐẾN VỚI CHÚA
Từ miền Ga-li-lê,… từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem,…
người ta lũ lượt đến với Người. (Mc 3,7.8)
Suy niệm: Khi Chúa Giê-su thi hành sứ vụ công khai, nhiều
người tìm đến với Ngài, nhưng cũng vì thế Ngài trở thành cái
gai trong mắt giới lãnh đạo Do Thái; thế nên Ngài và các môn
đệ phải tạm lui về phía Biển Hồ Ga-li-lê. Dù vậy, hữu xạ tự
nhiên hương, dân chúng vẫn tìm đến với Chúa Giê-su. Không
khó để nhận ra lý do tại sao người ta lũ lượt đến với Chúa:
Chúa có quyền năng trừ quỷ và chữa lành mọi bệnh hoạn tật
nguyền. Tuy nhiên, Chúa không phải là thầy thuốc càng không
phải là thầy phù thủy, mà là Con Thiên Chúa làm người. Bệnh
tật là điều gắn liền với thân phận con người. Sinh, bệnh, lão,
tử: có được chữa lành khỏi bệnh rồi một ngày kia cũng phải lìa
bỏ cuộc sống này. Qua việc chữa bệnh, trừ quỷ, Chúa hướng
con người đế sự sống đời đời, hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài
trong gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi.
Mời Bạn: Động cơ của chúng ta khi đến với Chúa không còn
là ơn chữa lành bệnh tật phần xác, song ưu tiên hướng đến việc
được thánh hóa xác hồn. Ki-tô hữu là người có Chúa, người
mang Chúa trong mình. Đó chính là hệ quả việc chúng ta đi
theo, làm môn đệ của Ngài. Bạn đang thờ phượng Chúa vì
động cơ gì thúc đẩy?
Sống Lời Chúa: Điều làm đẹp lòng Chúa hơn cả là ta nhìn
nhận Chúa Giê-su thực sự là Con Thiên Chúa, là Thiên- Chúalàm-người đang ở giữa ta trong khung cảnh đời thường mỗi
ngày.
Cầu nguyện: Lạỵ Chúa, chúng con ước mong có nhiều người
tìm đến với Chúa vì nhận ra tình thương của Chúa qua cách
ăn nết ở của chúng con. Xin biến chúng con trở thành khí cụ
tình yêu.
THỨ SÁU TUẦN 2 TN
Th. Vinh-sơn, phó tế, tử đạo
Mc 3,13-19
CHÚA “MUỐN”
Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người
muốn. Và các ông đến với Người. (Mc 3,13)

Suy niệm: Khi suy niệm Lời Chúa hôm nay, thánh nữ Tê-rêxa Hài Đồng Giê-su được đánh động bởi câu “Chúa chọn
những kẻ Người muốn,” và thánh nữ rất thích lặp lại câu này.
Quả thật, Thiên Chúa hoàn toàn tự do, không có ai làm cố vấn
cho Ngài. Tình thương Chúa tuôn đổ trên ai là tùy ý Ngài.
Chúa chọn những kẻ Người muốn. Chúa muốn, nhưng cũng
rất tôn trọng sự tự do đáp lại của con người. Trước tiếng Chúa
mời gọi, các tông đồ Phê-rô, An-rê, Gio-an, Gia-cô-bê hay
Mát-thêu đã đáp lại, bỏ mọi sự theo Chúa ngay lập tức. Trong
Tin Mừng theo thánh Mác-cô, Chúa Giê-su hỏi anh mù: “Anh
muốn tôi làm gì cho anh?” (Mc 10,51). Và “phép lạ” đã xảy
ra, ơn cứu độ tuôn trào khi “ý muốn” của anh mù trùng khớp
với “ý muốn” của Chúa. Các môn đệ cũng thế, các ông đến
với Chúa như “ý muốn” của Ngài.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Mời Bạn: Bí tích Thánh tẩy cho thấy đức tin là ơn Chúa ban
cho không, Chúa muốn và chọn chúng ta. Phần mình, chúng
ta có cảm nhận niềm vui vì được nhận biết Thiên Chúa, rồi đáp
lại như các môn đệ ngày xưa không?
Chia sẻ: Bạn hãy nói kinh nghiệm về sự giới hạn của bản thân,
nhưng rồi Chúa muốn, và điều xảy ra ngoài sức mong đợi, hy
vọng của bạn.
Sống Lời Chúa: Giáo Hội đã chọn Chúa Nhật III thường niên
là Chúa Nhật suy tôn LỜI CHÚA. Bạn hãy chọn một câu Lời
Chúa để làm ý lực sống cho đời mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con nhận ra ý Chúa
muốn mỗi ngày qua lời ánh sáng của Chúa. Và xin giúp con
đáp lại “con muốn” với thánh ý của Ngài. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 2 TN
Mc 3,20-21
ĐÁM ĐÔNG SAY MÊ LỜI
Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người
và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của
Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã
mất trí. (Mc 3,20-21)
Suy niệm: “Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến.” Đám
đông cần gì nơi Ngài mà lại kéo đến? Họ đến với Ngài mong
được chữa bệnh, trừ quỷ, nhưng cũng có rất nhiều người muốn
được nghe lời rao giảng của Ngài, họ say mê lời Ngài. Họ đến
đông đảo, liên tục, quấy rầy đến độ thầy trò không có thời giờ
ăn uống nữa. Thế là Ngài lại vui vẻ gặp gỡ, loan báo Lời Hằng
Sống cho họ. Cũng không lạ gì khi thân nhân Chúa Giê-su cho
rằng Ngài bị mất trí. Họ không làm sao hiểu nổi lý do nào
khiến Ngài bỏ một công ăn việc làm ổn định, đi lang thang rao
giảng khắp ba miền, chọn các môn đệ ít học, giao du với các
kẻ tội lỗi, giảng dạy những điều ngược với truyền thống xưa
nay. Chúa hiểu nhu cầu sâu xa của con người: không chỉ đói
cơm bánh, mà còn đói khát Lời Hằng sống, ý nghĩa cuộc đời,
lẽ sống cho mình.
Mời Bạn: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng
còn nhờ bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mc 4,4).
Có khi nào Lời an ủi bạn, mở cho bạn khung trời mới, Lời giải
thoát bạn, để rồi bạn say mê Lời như đám đông, đến nỗi quên
cả ăn ngủ? Hay có khi nào bạn để cho việc rao giảng Lời khiến
bạn say mê và chiếm hết thời gian của bạn, đến nỗi bạn không
có giờ ăn uống?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành ít phút để “ở lại” với Lời,
để Lời nuôi dưỡng bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Lời Chúa qui tụ đám đông,
Lời làm người ta say mê. Xin cho các Giáo hội Ki-tô được
hiệp nhất nhờ say mê và được qui tụ nhờ Lời Ngài. Amen.
https://thanhlinh.net/
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SECOND SUNDAY OF ORDINARY TIME, CYCLE B
First Reading
1 Samuel 3:3b–10,19
The Lord calls Samuel.
Responsorial Psalm
Psalm 40:2, 4, 7–8, 8–9, 10
A prayer of commitment to follow the will of the Lord.
Second Reading
1 Corinthians 6:13c–15a,17–20
Paul reminds the Corinthians that their bodies are
temples of the Holy Spirit.
Gospel Reading
John 1:35–42
John the Baptist recognizes Jesus as the Lamb of God,
and Jesus receives his first followers.
Background on the Gospel Reading
Although the liturgical season of Ordinary Time begins
this week, today’s reading continues with the celebration
of the Baptism of the Lord, which concludes the
Christmas season. Today’s reading from the Gospel
according to John immediately follows John the Baptist's
testimony about Jesus and his identification of Jesus as
the Lamb of God. Having been baptized by John, Jesus
begins to gather followers. The first followers sought out
Jesus because of the testimony and witness of John the
Baptist.
We are familiar with the title that John the Baptist uses
for Jesus—the Lamb of God. We hear it weekly at the
fraction rite during Mass. For those who heard John the
Baptist, however, this title recalled key themes from the
Old Testament. It alludes to the paschal lamb offered as a
sacrifice when God freed the Israelites from slavery in
Egypt, the event that is commemorated by the Jewish
Passover celebration. The designation also recalls the
prophet Isaiah’s description of the suffering servant of
Israel. In using this name for Jesus, John the Baptist
predicts Jesus’ passion and death and the new
interpretation of Passover that will begin with Jesus’ Last
Supper.
We learn in today’s reading how Jesus’ first followers
were gathered. The first two, Andrew and another man,
were followers of John the Baptist. After hearing John’s
testimony, they became followers of Jesus. During their
time with Jesus, the details of which are not specified,
Andrew and the other follower came to believe that Jesus
was the Messiah. Andrew then brings his brother, Simon,
to Jesus. Immediately, Jesus gave Simon a new name,
calling him Peter, which means “rock” in Greek. The
renaming of Simon to Peter is reported in all four of the
Gospels.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

In the exchange between Andrew, the other disciple, and
Jesus, we see an example of the usual pattern for firstcentury Jewish rabbinical schools. Jews sought out
rabbis and established themselves as disciples of a
particular rabbi. Jesus appears to have been unique in
that he sought out individuals, inviting them to be his
followers. In the passage that follows, John’s Gospel
tells us how Jesus took the initiative in calling Philip and
Nathanael.
Jesus asks Andrew and the other disciple, “What are you
looking for?” This is a telling question, and one that we
might often ask of ourselves. John the Baptist testified to
Jesus’ identity, the Lamb of God, using the framework of
the Old Testament. Andrew, Simon, and the other first
disciples were looking for the Messiah, whom they also
came to know as the Son of God. What do we look for
and what do we find in Jesus?
Family Connection
In today’s Gospel we learn about one of at least two
family relations that appear among Jesus’ first disciples.
Andrew is the brother of Simon, whom Jesus renames
Peter. In next week’s Gospel, we will learn about the
brothers James and John, the sons of Zebedee. We know
from the letters of Paul and other witnesses to the early
Church that it was a common occurrence for an entire
household to be baptized together. From the very
beginning of the Church, families helped one another to
know and follow Jesus. We hope and pray that this
continues to be true in our family life.
Before your family gathers, look around your house and
gather some items that your family might have that
remind you of your faith. Perhaps you have a cross or
crucifix displayed in your home, a statue of Mary, or
statues or other art depicting saints. In today’s Gospel we
learn about how Andrew led his brother, Simon, to Jesus.
Read today’s Gospel, John 1:35-42.
In our family life, we also help to lead one another to
Jesus. Talk together about the items that you gathered,
discussing what these items mean to you and how you
might use them during the day for prayer. Pray that your
family will continue to help one another grow in our
faith in Jesus. Pray together the Glory Be to the Father.
www.loyolapress.com
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