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Hôm nay, Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất, Tin mừng trình bày biến cố Đức Mẹ và Thánh
Giuse đem Chúa Hài Đồng Giêsu lên đền thờ Giêrusalem dâng cho Thiên Chúa theo
luật Do Thái để mạc khải Chúa Giêsu là Thiên Chúa qua việc Người tỏ mình ra cho
ông Simônê và bà Anna, đồng thời vừa là con người như chúng ta qua việc Ngài sinh
ra, mang thân phận trẻ thơ sống trong một mái ấm gia đình và phải tuân theo lề luật đạo
cũng như đời.

CHRIST, THE INCARNATE WORD

Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Phêrô Nguyễn Đức Cường
Thư Ký:
Maria Lê Thị Hiền
Giờ Văn Phòng:
Thứ Hai – Thứ Sáu
9:00 am – 5:00 pm
đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:30 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm

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:

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

Khi được hạnh phúc bồng ẵm Hài Nhi trên tay, ông Simônê đã ca ngợi Thiên
Chúa: “Giờ đây, lạy Chúa, xin để cho tôi tớ Chúa đi được bình an”.Đối với ông, Đấng
Cứu Thế là nguồn vui cho ông, nên ông xin Chúa được chết bình an. Ông đã mãn
nguyện sau bao năm tháng ngóng trông. Đối với các dân tộc, Đấng Cứu Thế sẽ đem
đến ơn cứu độ cho nhân loại, Ngài là ánh sáng muôn dân.
Chiêm ngắm Thánh Gia Thất Chúa Giêsu – Đức Mari – Thánh Giuse, chúng ta phát
hiện ra một chân lý: Gia đình là một tổ ấm hạnh phúc, cộng đoàn của tình yêu và cộng
đoàn của đức tin. Nét nổi bật của Thánh Thất: “Cha mẹ gương mẫu, đạo đức, con cái
thảo hiền”. Thánh Gia thất là mẫu gương sáng cho mọi gia đình lương cũng như giáo.
Gia đinh là cộng đoàn của tình yêu. Tình yêu là nền tảng căn bản để xây dựng mái ấm
hạnh phúc gia đình; Cha mẹ – con cái được liên kết với nhau trong tình yêu. Người cha
là cột trụ của gia đình hy sinh bản thân, phục vụ, bảo vệ, nuôi sống vợ con. Người mẹ
tận tụy phục vụ chồng con, tất cả vì chồng con. Người con thảo kính cha mẹ, ngoan
hiền là nguồn vui hạnh phúc cho cha mẹ. Như thế, nền tảng hạnh phúc gia đình là tình
yêu đối với Thiên Chúa, tình yêu đối với nhau mà chúng ta thấy trong biến cố thánh
Giuse, Đức Maria dâng Chúa Hài Đồng cho Thiên Chúa tại Giêrusalem. Một khi
hướng về Thiên Chúa, con người sẽ sống yêu thương nhau chân thành và tìm được
hạnh phúc đích thực.
Cuộc hành trình vất vả của Thánh Thất về Giêrusalem vượt qua lộ trình 150km từ miền
bắc xuống miền nam để dâng Hài Nhi Giêsu cho Thiên Chúa theo luật Môsê nhắc nhở
mọi gia đình phải luôn biết hướng về Thiên Chúa dù phải gian nan, cực khổ, vất vả…
Khi con người biết yêu mến Chúa, tuân theo lề luật, người ta mới biết yêu thương
nhau. Vì “hạnh phúc là phục vụ”. Càng phục vụ càng đem lại hạnh phúc cho tha nhân.
“Tình yêu phải được biểu lộ bằng hành động phục vụ”.
Gia đình hạnh phúc; “cha mẹ gương mẫu đạo đức, con cái thảo hiền” là ước mơ của
mọi người. Ai cũng có gia đình và ai cũng muốn an vui hạnh phúc. Nhưng thực tế,
ngày nay đời sống hôn nhân và gia đình ở các nược tân tiến đang gặp khủng hoảng
trầm trọng: Quan hệ vợ chồng sụp đổ, một nửa hôn nhân phải kết thúc bằng ly dị; nhiều
trẻ em không cha, không mẹ, nhiều trẻ thơ bị bỏ rơi… vợ bé vợ lớn, ngoiại tình, phá
thai, giết các thai nhi, mại dâm…
Lễ Thánh Gia mời gọi gia đình chúng ta nhìn lên mẫu gương Thánh gia: Một gia đình
lý tưởng, đạo đức, yêu thương, tin thờ Thiên Chúa, chăm lo cho nhau trong tình thương
mến, để noi gương bắt chước biến gia đình chúng ta thành Thánh Gia để mọi gia đình
thực sự là mái ấm hạnh phúc. Gia đình an vui hạnh phúc, xã hội mới có hòa bình. Bởi
vì gia đình là nền tảng của xã hội.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nam
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NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày 1 tháng 1

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch
Võ Tiến Đạt

281.827.9571

Có thể nói, mùa Giáng Sinh cũng là mùa
kính Đức Mẹ. Đặc biệt ngày đầu năm
Dương lịch hôm nay, phụng vụ muốn tôn
kính Đức Maria với tước hiệu là Mẹ
Thiên Chúa. Và từ năm 1968 Đức Giáo
Hoàng Phaolô VI lại dành ngày 1 tháng
Giêng nầy để cầu nguyện cho hoà bình
thế giới.

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

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Trương Đạt
281.389.0958

Đất nước chúng ta đã thoát khỏi những
năm chiến tranh. Nhưng chúng ta vẫn còn
có nhiệm vụ phải suy nghĩ về hoà bình.
Bởi vì hoà bình không phải chỉ là chấm
dứt chiến tranh. Hoà bình còn là xây
dựng bình đẳng, ấm no, thịnh vượng,
hạnh phúc nữa. Phần tích cực có thể nói
gồm nhiều mặt hơn phần tiêu cực. Vả lại, hết chiến tranh cũng chưa phải là đã
hết những hậu quả của chiến tranh là những thương tích, những đổ vỡ về vật
chất và tinh thần. Chúng ta phải cải tạo cái cũ, xây dựng cái mới. Hoà bình
hạnh phúc phải là hơi thở của mọi người trên thế giới. Vậy chúng ta đóng góp
được gì?

Hãy suy nghĩ về hoà bình như Đức Maria hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. Ngài
suy nghĩ về danh “Giêsu”, có nghĩa là cứu thế. Danh đó phải được kêu cầu trên
con cái loài người, để phúc lộc được đổ xuống trên các dân và phước lộc phong
phú cụ thể là chính Thánh Thần mà Thiên Chúa muốn đổ xuống lòng mọi
người, để khi chúng ta gọi Chúa là Cha thì chúng ta Thấy mình là anh em với
nhau, để sống hòa thuận yêu thương nhau, sống vì hạnh phúc của anh em mình.
Yêu hòa bình thì phải xây dựng công bằng, bác ái, phải kiến tạo bình đẳng, ấm
no, thịnh vượng, hạnh phúc. hòa bình đòi hỏi phải phấn đấu, phải đấu tranh, để
tiêu diệt cái xấu và phát triển cái tốt. Rất nhiều công tác cụ thể đang ở tầm tay
mỗi người chúng ta. Hết thảy chúng ta hãy tích cực, để không chỉ nói hoà bình,
nhưng muốn xây dựng hoà bình. Trong ngày cấu nguyện cho Hoà Bình Thế
Giới hôm nay và cũng là ngày lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, chúng ta xin
Đức Maria là Nữ Vương Hoà Bình ban cho bản thân chúng ta, cho gia đình
chúng ta, cũng như cho cộng đoàn giáo xứ, nền hoà bình của Chúa Kitô – Hoà
bình mà Đấng Cứu Thế, Con của Mẹ Maria đã đem xuống trần gian cho loài
người trong đêm Giáng Sinh, để chúng ta biết sống hoà thuận yêu thương nhau,
đoàn kết xây dựng hoà bình trên quê hương đất nước và trên toàn thế giới.
www.baoconggiao.net

Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Cursillo
Phan Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Minh Trí

713.478.7497
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THÔNG BÁO GIÁO XỨ
THÁNH LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA (LỄ BUỘC)
Thứ Hai, ngày 1 tháng 1, Thánh Lễ: 7:00, 9:00, 11:00 sáng và 5:00 chiều.
VĂN PHÒNG NGHỈ LỄ
Thư Hai, ngày 1 tháng 1, Văn Phòng đóng cửa nghỉ lễ.
TRƯỜNG MẪU TÂM
Chúa Nhật, ngày 24 và 31 tháng 12, Trưỡng Mẫu Tâm sẽ nghỉ lễ và không có Thánh
Lễ 2:30 pm. Chúa Nhật, ngày 7 tháng 1 sẽ trở lại học.
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
Ủy Viên Thánh Nhạc
cuối nhà thờ, và được sắp xếp theo mẫu tự ABC. Xin quý ông bà và anh chị em vui
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184 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
Thánh nhạc, Thánh Lễ, Hôn Phối và
ơn lòng quảng đại của mọi người.
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang
PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

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

TIỆC MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018
Bữa Tiệc Mừng Xuân Mậu Tuất của giáo xứ với mục đích gây quỹ nới rộng nhà thờ,
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.
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 $13,784 Mỹ kim và các Thánh Lễ Giáng
Sinh được $31,225. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc
bình an trên tất cả quý vị.

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục

Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH

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

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.

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
SAU TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
Ngày 02 tháng 01
KHIÊM TỐN KHI LÀM CHỨNG NHÂN CHO CHÚA
(Ga 1,19-28)

thuộc về tôi”. Thật tuyệt vời khi không nghĩ gì cho mình, mà
chỉ còn nghĩ đến người khác, ngay cả lúc chết!
Hôm nay, thánh Gioan Tẩy Giả sau khi đã trả lời cho các Tư
tế và thầy Lêvi về thân thế, vai trò của mình, ông đã lợi dụng
cơ hội này để giới thiệu cho họ biết về Đấng Kitô mà muôn
dân đang mong đợi.

Có một linh mục đã cao niên nổi tiếng là đạo đức. Trong một
dịp nọ, ngài bị một bà nói xấu, bôi nhọ đến danh thơm tiếng
tốt của ngài. Bà ta vu khống những chuyện xấu xa mà trong
cuộc đời của ngài chưa hề có! Khi chuyện đến tai ngài, ngài
chỉ nhắm mắt lại và âm thầm trong lời cầu nguyện, đồng thời
ngài vẫn tỏ vẻ vui tươi và hăng say trong mọi công việc. Đến
một hôm, chính người nói xấu đến để xin lỗi ngài, ngài chỉ
tươi cười và nói: “Tôi không ngờ và không biết bà là người
nói những điều đó cho tôi, nhưng kể từ khi tôi biết chuyện
đến nay, tôi không bao giờ quên cầu nguyện cho người đã nói
những điều đó và tôi hy vọng người đó được bình an. Hôm
nay, lời cầu nguyện của tôi được thành hiện thực, tôi rất vui
mừng và tạ ơn Chúa, xin Chúa tiếp tục chúc lành cho bà”. Sau
cuộc gặp gỡ đó, người phụ nữ đã một thời buông ra những lời
độc địa không thương tiếc đến người đã sinh thành và nuôi
dưỡng mình trong đời sống đức tin, nay nhờ tấm lòng bao
dung, đại lượng, nhân hậu của ngài, bà ta đã sám hối và thay
đổi đời sống, siêng năng cầu nguyện và hy sinh hơn trước
nhiều.

Thật vậy, Gioan Tẩy Giả đã không ham hố quyền lợi, uy tín,
công danh, vì thế, khi ông thấy Đức Giêsu tiến về phía mình
thì đã hô lên và chỉ cho mọi người biết về con người và sứ vụ
của Đức Giêsu, ông nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là
Đấng xóa bỏ tội trần gian”.
Khi nói như thế, Gioan đã thực sự khiêm nhường khi nhận
mình chỉ là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế, nay Đấng
ấy đến, ông không ngần ngại reo lên để mọi người biết và tin
theo Ngài! Đồng thời ông cũng trao lại cho Đức Giêsu tất cả
mọi sự từ uy tín, đến sứ vụ.
Chính sự khiêm tốn đó, Gioan đã để lại cho muôn thế hệ tấm
gương sáng ngời về sự khiêm tốn.
Noi gương thánh Gioan, mỗi người chúng ta hãy sống chân
thành, khiêm tốn, không quá coi trọng những lời khen ngợi,
không nên tự mãn lúc thành công khi được người đời ca tụng,
lại càng loại trừ thói kiêu ngạo ra khỏi đời sống đạo của mình.
Mặt khác, hãy biết trả lại cho anh chị em chúng ta những nét
đẹp mà họ đang có, tránh sự hiềm khích mà trù dập uy tín,
danh dự của họ.

Hôm nay, Lời Chúa đề cập đến cuộc đối thoại giữa Gioan Tẩy
Giả và một số Tư tế cũng như các thầy Lêvi, họ đặt ra cho
Gioan những câu hỏi liên quan đến thân thế và sứ vụ của ông.
Họ nói: ông có phải là Đấng Kitô, hay Êlia, hoặc có phải là
tiên tri nào đó không? Cả ba câu hỏi đều bị Gioan phủ nhận.
Ông chỉ nhận mình là người dọn đường cho Đức Chúa, khi
Ngài đến, ông không đáng cởi giây dép cho Ngài. Như vậy,
Gioan đã làm chứng cho Đấng Cứu Thế trong sự khiêm tốn,
ngài không nghĩ đến thân thế và uy tín của mình để tìm cách
nổi nang, nhưng khiêm tốn nhận mình là tôi tớ, đến để phục
vụ cho con người và sứ vụ của Đấng Thiên Sai.

Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất chính là quy chiếu về
Thiên Chúa mọi sự thành công của chúng ta và không ngừng
tri ân, cảm tạ Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, sự khiêm nhường, đơn sơ của
Chúa mời gọi chúng con thay đổi nếp sống cũ là nếp sống
kiêu ngạo, khoe khoang, để thay vào đó là một nếp sống Tin
Mừng mà chính thánh Gioan là người đã sống và loan báo.
Ước gì Lời Chúa hôm nay đem lại cho chúng con hạnh phúc
khi mỗi người luôn tìm vinh danh Chúa trong mọi sự. Amen.

Trong cuộc sống hiện nay, nhiều người nghĩ rằng: truyền giáo
là phải làm những chuyện lớn lao vĩ đại, hay đưa ra những kế
hoạch kếch xù, vĩ mô, những khái niệm trìu tượng mang tính
xuyên thời đại.... Nhưng chúng ta quên mất một điều, những
thứ đó nhiều khi làm cho con người ngày hôm nay “kính nhi
viễn chi”. Nhưng sự khiêm tốn, hiền hậu, nhân từ sẽ làm lay
động lòng người và có sức cải hóa, biến đổi con người hôm
nay cách dễ dàng.

Ngày 04 tháng 01
TRUYỀN GIÁO BẰNG ĐỜI SỐNG
(Ga 1, 35 – 42)

Lạy Chúa Giêsu, xin cho hình ảnh, lời nói và cuộc đời của
thánh Gioan Tẩy Giả được hiện tại hóa trong đời sống đạo
của chúng con và trong công cuộc loan báo Chúa cho anh chị
em xung quanh. Amen.

Có một hôm, cha bề trên của một hội dòng muốn cho các đệ
tử của mình sống đức khó nghèo! Tuy nhiên, thao thức của
ngài, ngài không chỉ nói, mà hôm ấy, ngài đã dẫn một nhóm
đi đến thăm một cha xứ tại một họ đạo ngay tại trung tâm
thành phố. Khi đến nơi, nhóm đệ tử không khỏi ngạc nhiên về
lối sống giản dị, nghèo khó của cha xứ ấy! Phòng của ngài chỉ
vỏn vẹn có khoảng 6 mét vuông, trong đó, sách vở và những
vật dụng cần thiết khác đã chiếm hết chỗ ngủ của ngài. Trong
phòng chỉ còn có một lối đi nhỏ bé chừng 40cm. Đêm về,
ngài thường gọn sách vở lại và ngủ ngay trên lối đi.

Ngày 03 tháng 01
TẤT CẢ ĐỂ VINH DANH CHÚA HƠN
(Ga 1, 29-34)
Có một câu chuyện kể về bản di chúc của một người sắp quá
cố, trong đó có đoạn viết: “Khi tôi chết, xin đừng ghi tên tuổi,
chức nghiệp của tôi qua tấm bia nơi phần mộ, nhưng hãy ghi
rằng: ‘Những gì tôi đang có, xin trả lại cho đời. Những gì
thuộc về tôi nay không còn nữa. Những gì tôi cho đi, từ nay
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Sau cuộc gặp gỡ đó, khi trở về, các đệ tử đã không dám đòi
hỏi điều gì nữa, ngược lại, sẵn sàng vui vẻ sống khó nghèo,
4

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

bởi vì những gì đang có thì đã hơn hẳn cha xứ của một họ đạo
rồi!

vị linh mục đã quảng diễn về Lòng Thương Xót của Thiên
Chúa cách hùng hồn và đầy hấp dẫn qua dụ ngôn: “Người
Cha nhân hậu”! Không ngờ, bài giảng ấy đã đánh động mạnh
nơi lương tâm người bạn kia, bởi bạn đó thấy được một Đức
Giêsu dễ thương, gần gũi và nhất là không hề chấp nhất tội lỗi
của con người. Ngài luôn tìm mọi dịp thuận tiện để tha thứ.
Sau đó, bạn đó đã tình nguyện xin đi học giáo lý và gia nhập
đạo Công Giáo.

Hôm nay, thánh Gioan cũng thuật lại câu chuyện kể về cuộc
gặp gỡ giữa hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu.
Câu chuyện được khởi đi từ việc sau khi nghe Gioan giới
thiệu Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa bỏ tội
trần gian”, ngay lập tức đã có hai môn đệ đến gặp Đức Giêsu,
khi thấy họ, Ngài đã hỏi họ đi đâu và tìm ai? Họ đã thưa với
Đức Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?”; Đức Giêsu đã mời họ
đến và xem chỗ của Ngài, họ đã đi và ở lại ngày hôm ấy, sau
đó một trong hai người là Anrê đã đi theo Đức Giêsu.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng thuật lại việc sau khi Đức Giêsu
gọi ông Philiphê, ông đã giới thiệu ông Nathanaen đến với
Ngài. Tuy nhiên, Nathanaen đã hồ nghi và thốt lên: “Từ
Nadarét làm sao có cái gì hay được?”. Nhưng khi ông đến và
gặp Đức Giêsu, Ngài đã nói về ông như sau: “Đây đích thực
là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối”. Ngay sau
đó, Ngài đã cho ông biết về đời sống của ông cách nhiệm
mầu, vì thế, ông đã sẵn sàng từ bỏ mọi sự để đi theo Đức
Giêsu.

“Hãy đến mà xem”, ấy là lời mời gọi của Đức Giêsu dành cho
hai môn đệ của ông Gioan.
Khi nói: “Hãy đến mà xem”, Ngài muốn các ông phải có kinh
nghiệm thực sự về Ngài, chứ không phải chỉ có nghe Gioan
nói rồi đi theo.... Vì khi đến và xem, các ông sẽ thấy tận mắt
đời sống và việc làm của Đức Giêsu. Như thế, lựa chọn đi
theo Chúa hay không là tùy thuộc vào quyết định của các ông
sau khi đã cảm nghiệm.

Nathanaen đã thoát được thành kiến cá nhân và sẵn sàng đi
theo Đức Giêsu, phải chăng một phần lớn là do bởi cách giới
thiệu đầy khéo léo của Philiphê!

“Hãy đến mà xem”, Đức Giêsu không muốn họ chỉ tin rằng
“có” Ngài, mà khi đến và xem, Đức Giêsu muốn các ông tin
“vào” Ngài. Bởi tin “vào” Đức Giêsu không có nghĩa thuần
túy là chấp nhận một giáo điều nào đó, mà là chấp nhận chính
Ngài cũng như sứ vụ của Ngài.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta noi gương
Philiphê, hãy trở nên trung gian để giới thiệu Chúa cho anh
chị em mình, sẵn sàng khiêm tốn để cho Chúa được lớn lên
trong anh chị em chúng ta. Đồng thời cũng mời gọi mỗi
người không nên có những thành kiến cá nhân để rồi nhìn
nhận vấn đề cách lệch lạc và đánh đồng tất cả.

Nói khác đi, tin “vào” Đức Giêsu chính là có một kinh
nghiệm sống động, gần gũi đến riêng tư về Ngài. Khi tin
“vào” Ngài như thế, Đức Giêsu muốn các môn đệ đặt Ngài
làm trung tâm cuộc đời và sứ vụ của họ. Nếu không có kinh
nghiệm thì trong khi thi hành sứ vụ, các ông sẽ tìm cách làm
theo ý riêng và quy chiếu mọi sự về phía các ông thay về
Chúa.

Tuy nhiên, sự thay đổi của Nathanaen khi ông đã gặp được
Đức Giêsu và đi theo Ngài cũng là một lời mời gọi cho mỗi
chúng ta, đó là: khi đã hiểu được vấn đề, thì những thành kiến
trước đó sẽ không còn ngự trị trong con người và lối suy nghĩ
của chúng ta trong hiện tại.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết giới thiệu Chúa cho
anh chị em mình như Philiphê và sẵn sàng bỏ qua thành kiến
để sống hài hòa với anh chị em mình như Nathanaen khi xưa.
Amen.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: “Hãy đến mà
xem” để có kinh nghiệm thực sự về Thiên Chúa. Bởi nếu có
đến tận nơi và xem cho kỹ thì mới có những lời chứng hùng
hồn về Thiên Chúa trong cuộc đời và sứ vụ của mình được!
Nếu không, lời chứng của chúng ta có khi chỉ dừng lại trên
giấy tờ, những khái niệm trừu tượng, không ăn nhập gì với
con người và cuộc sống hôm nay.

Ngày 06 tháng 01
KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ
(Mc 1, 7-11)
Xem lại Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A, B

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho tinh thần của hai môn đệ
Gioan khi xưa được trở nên lựa chọn của chính chúng con
ngày hôm nay khi chúng con sẵn sàng “đến và xem” rồi ở lại
với Chúa để được hạnh phúc đời đời. Amen.

Trong cuộc sống, các cụ ta hay nói: người có tài mà không có
đức thì sẽ làm hỏng chuyện.
Nói cách khác: người có tài mà không biết khiêm tốn thì sẽ
sinh ra tự kiêu và tự mãn rồi phá hoại.

Ngày 05 tháng 01
VƯỢT QUA THÀNH KIẾN ĐỂ TIN THEO CHÚA
(Ga 1,43-51)

Với Thiên Chúa cũng vậy, Ngài quý chuộng cái đức hơn cái
tài gấp bội lần! Vì thế, những người được Thiên Chúa mời
gọi tham dự vào trong kế hoạch cứu độ của Ngài cách đặc
biệt, thì yếu tố quan trọng không thể không có, đó là khiêm
nhường.

Có một bạn trẻ Công Giáo rủ một người bạn bên Phật Giáo đi
lễ của người Công Giáo. Bạn bên đạo Phật nói rằng: “Mình
có theo đạo Công Giáo đâu mà đi lễ?”; bạn bên Công Giáo trả
lời: “Thì đi với tớ một hôm cho vui!”, nể quá nên bạn trẻ bên
đạo Phật đã đi lễ cùng.

Hôm nay, Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu cùng với đoàn
người đông đảo đến để xin Gioan làm phép rửa cho mình. Khi
chấp nhận đứng xếp hàng cùng với những người tội lỗi để
đón nhận ơn sám hối từ Gioan là người cũng cần sự sám hối,

Đến nơi, thánh lễ chuẩn bị bắt đầu, hai bạn đi vào nhà thờ
cách cung kính, nghiêm trang. Trong phần giảng lễ hôm đó,
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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Đức Giêsu đã khiêm nhường tuyệt đối.

được mời đến dự tiệc.

Qua hành vi này, Chúa Giêsu đã tự hạ để chấp nhận mang
trong mình tội lỗi của mọi người, mặc dù nơi Ngài không tỳ
tích của sự tội. Ngài làm như thế để nâng con người lên làm
con Chúa và nhất là cứu chuộc con người. Qua hành vi này,
Đức Giêsu muốn dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường
và liên đới.

Kinh Thánh không nói đến việc gia chủ này có chuẩn bị kỹ
lưỡng cho đám tiệc hay không, nhưng cứ theo sự thường thì
đám cưới này phải là một đám cưới rất đông khách và gia
chủ đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận. Tuy nhiên, điều xui
xẻo đã ập đến với họ khi tiệc cưới đang giữa chừng thì bị hết
rượu.

Tuy nhiên, ngày nay, người ta ưa “chơi trội”, tức là luôn
luôn muốn mình phải được trở thành người nổi tiếng, vì thế,
họ tìm mọi cách và thường hay cậy nhờ những “ông bầu”
lăng xê để mong sao tìm được những “fan” riêng cho mình.

Sự việc lại càng quan trọng hơn biết bao, bởi vì theo quan
niệm của người Dothái: tiệc cưới đang diễn ra mà hết rượu
thì sẽ bị sỉ nhục tới ba đời và sẽ bị mang tiếng là không tôn
trọng khách đến dự tiệc!

Ngay trong nhà đạo chúng ta, vẫn có đây đó những chuyện
tiêu cực xảy ra khi nhiều người mong muốn mình được
người khác để ý, quan tâm và khen ngợi. Đạt được những
điều đó, họ mới hứng thú để tham gia việc phục vụ thờ
phượng Chúa.

Đứng trước sự việc vô cùng bi đát này, gia chủ rất băn
khoan! Nhưng nếu gia chủ lo lắng bao nhiêu thì niềm an ủi
lại đến với gia đình này bấy nhiêu khi có sự hiện diện của
Mẹ Maria và Đức Giêsu.
Quả thật, khi nhận ra sự bất an của gia chủ vì tình cảnh thiếu
rượu, Mẹ Maria đã rất tinh ý và tế nhị đến bên Đức Giêsu và
nói nhỏ với Ngài: “Họ hết rượu rồi”. Qua lời cầu cứu của Mẹ
Maria, Đức Giêsu đã tỏ tình thương của Thiên Chúa qua việc
làm phép lạ hóa nước lã thành rượu ngon.

Tuy nhiên, những thứ đó khó có thể đem lại cho chúng ta
được bình an, hạnh phúc, bởi nó chỉ là những thứ háo danh
hão huyền, trên đầu môi chóp lưỡi mà thôi.
Muốn có được hạnh phúc đích thực, chúng ta noi gương Đức
Giêsu hôm nay, đó là sống khiêm nhường để liên đới với anh
chị em đau khổ nhằm cứu chuộc họ. Mặt khác, khiêm
nhường mới đi vào mối tương quan với Thiên Chúa và mới
được cứu chuộc.

Qua phép lạ này, Đức Giêsu đã cứu thoát gia đình này khỏi
bị khinh bỉ và chê cười, đồng thời đã đem lại cho đôi tân hôn
niềm vui, hạnh phúc và bình an trọn vẹn.
Trong cuộc sống của mỗi người, có biết bao nhiêu điều làm
cho ta không được vui, mất bình an và hạnh phúc. Kinh
nghiệm cho thấy, khi ta gặp những chuyện buồn hay mất
bình an hoặc không có hạnh phúc, ấy là lúc chúng ta không
biết chạy đến với Mẹ Maria và không biết giữ Chúa ở nơi
mình. Vì thế, Sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta hiểu
rằng: vai trò của Mẹ Maria và Đức Giêsu trong cuộc đời của
mỗi người rất quan trọng. Từ đó, biết năng chạy đến với Mẹ
để nhờ Mẹ đến với Đức Giêsu.

Mong sao, ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng
ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu
để loan truyền về Ngài cách trung thực cho anh chị em mình.
Xin Chúa ban cho nhân đức khiêm nhường của Chúa thâm
nhập vào tận con tim, khối óc của chúng ta, để trong đời
sống, chúng ta sẽ làm toát lên vẻ đẹp của sự khiêm nhường
qua lời nói, hành động và việc làm. Ước gì lời của Thiên
Chúa Cha giới thiệu Đức Giêsu cho mọi người: “Đây là con
ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng” cũng sẽ là lời ân thưởng
cho mỗi người chúng ta. Amen.

Sống tinh thần đó, cuộc đời chúng ta sẽ có được chan chứa
niềm vui và hạnh phúc vì có được những thứ rượu bác ái,
liên đới, trách nhiệm…, đồng thời sẽ loại trừ được những thứ
rượu ích kỷ, kiêu ngạo, dửng dưng, bất nhân….

Ngày 07 tháng 01
CÓ MẸ, CÓ CHÚA SẼ TRỌN NIỀM VUI
(Ga 2,1-11)

Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con hiểu được tình mẫu tử nơi
Mẹ, biết siêng năng chạy đến với Mẹ để nhờ Mẹ chuyển cầu
với Chúa Giêsu cho chúng con được bình an, hạnh phúc
trong cuộc sống. Xin Mẹ cũng dạy cho chúng con biết sống
tinh thần liên đới trách nhiệm như Mẹ để cuộc đời chúng con
và mọi người xung quanh không bị thiếu rượu tình thương và
liên đới. Amen.

Ca dao Việt Nam có câu: “Tậu trâu - Lấy vợ - Làm nhà,
trong ba việc ấy ắt là khó thay”.
Qua câu nói này, người ta muốn nói lên cái sự "khó" của
một người đàn ông thời xưa. Mỗi cái có một cái khó khác
nhau. Tuy nhiên, chuyện lấy vợ là điều khó khăn hơn cả.
Chính vì điều đó mà người ta rất cẩn trọng trong thời gian
tìm hiểu. Khi đã ưng ý, tiến tới hôn nhân, thì ai ai cũng đều ý
thức đây là việc hệ trọng cả đời, nên khâu chuẩn bị tiệc đãi
khách cũng là điều mà không thể coi thường, nhằm tránh
điều ra tiếng vào.

Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP

Hôm nay, Tin Mừng cũng thuật lại cho chúng ta biết về một
đám cưới đặc biệt tại làng Cana, cách phía nam Nazareth,
quê ngoại của Đức Giêsu chừng 10 cây số về hướng đông
bắc. Trong đám cưới này, Đức Giêsu và Mẹ của Ngài cũng
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

6

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

Bán Đất tại Nghĩa Trang Memorial
Bán 2 lô đất
Liên lạc: 281.988.6464

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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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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