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Nguyễn Luận Louis
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Biến cố ngày hôm nay quả thực đã làm cho chúng ta ngỡ ngàng không ít. Thực
vậy, Chúa Giêsu đã chịu phép rửa nơi một kẻ tội lỗi, trong khi Ngài là người
con yêu dấu của Chúa Cha và chính Ngài cũng đã có lần tuyên bố: Ai trong các
ngươi bắt lỗi Ta được về sự gì? Thế nhưng, Chúa Giêsu lại là Đấng chuộc tội
thiên hạ như có lần Gioan đã giới thiệu: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá
tội trần gian. Ngài xoá tội trần gian bằng cách gánh lấy tội ấy.
Hành động chịu phép rửa phải chăng là một sự mở đầu cho sứ vụ của Ngài,
đồng thời cũng là một dấu chỉ báo hiệu những gì sẽ xảy đến.
Có một lần, các con của Giêbêđê, bày tỏ ước vọng với Ngài là muốn được ngồi
bên tả bên hữu Ngài. Và Chúa Giêsu đã trả lời các ông: Các con không ý thức
được điều các con xin. Các con có thể uống được chén Ta phải uống và chịu
thanh tẩy, thứ thanh tẩy mà Ta phải chịu hay không?

Như thế là còn một cuộc thanh tẩy khác nữa đang chờ đợi Chúa Giêsu. Cuộc
thanh tẩy ấy chính là cuộc thống khổ, kết thúc bằng cái chết trên thập giá. Cuộc
thanh tẩy ấy được thực hiện không phải chỉ bằng nước sông Giođan và từ tay
của Gioan, mà là bằng máu của chính Ngài. Chúa Giêsu chịu thanh tẩy tại sông
Giođan là hình ảnh của nhân loại được thanh tẩy trong cái chết của Ngài, được
sống lại trong sự phục sinh của Ngài và trở thành những người con của Thiên
Chúa.
Nơi Đức Kitô, phép rửa hay phép thanh tẩy đã không còn là một nghi lễ, mà đã
trở thành một cuộc sống. Tội lỗi đã bị đánh bại không phải bằng nước của phép
rửa mà là bằng máu của sự sống. Bí tích thanh tẩy làm cho Kitô hữu trở thành
con Thiên Chúa cũng không thể chỉ là một nghi lễ được lãnh một lần rồi thôi,
mà phải là chính cuộc sống làm con Thiên Chúa, cuộc sống từ bỏ và đẩy lui
mọi tội lỗi. Không phải chỉ là đẩy lui tội lỗi ra khỏi cuộc sống của cá nhân
mình, mà còn là ra khỏi nhân loại.
Vì thế, thờ ơ trước những tội ác diễn ra chung quanh, trước những bất công xã
hội, trước những vi phạm quyền con người, trước những gian dối và thù hận,
người Kitô hữu không còn là người Kitô hữu đích thật nữa vì đã không chu
toàn lời cam kết khi lãnh nhận bí tích Rửa tội. Chính qua cuộc sống dứt khoát
với tội lỗi mà người Kitô hữu bày tỏ được ý thức của mình về địa vị cao cả mà
bí tích Rửa tội đã đem lại, đồng thời làm chứng về tình thương của Thiên Chúa
đối với con người. Người Kitô hữu có trách nhiệm phải làm sao để tiếng từ trời
cũng được lặp lại với từng người trong nhân loại: Này là con Ta yêu dấu dấu,
đẹp lòng Ta mọi đàng.

Trần Văn Quang
832.566.3664
Giải Tội: * Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* 30 phút trước các Thánh Lễ
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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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
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.
NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin viết email
lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH

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)

Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664

***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.***

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

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 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

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $18,201 Mỹ kim. Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa được $14,539 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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SẮC LỆNH ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM THÁNH GIU-SE (8/12/2020 - 8/12/2021)
hình thái thờ kính cao nhất sau Mẹ Thiên Chúa, và là Hiền Thê
ngài; mà còn biểu đạt lòng cậy trông, xin ngài bảo trợ trong
nhiều hoàn cảnh.
Huấn quyền Giáo hội tiếp tục khám phá ra những chiều kích
cũ và mới trong kho tàng của Thánh Cả Giuse, như người chủ
nhà trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu trình bày: người
“lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ” (Mt
13, 52).
Thông qua Sắc lệnh này, các ơn xá mà Tòa Ân Giải Tối Cao
công bố, được ban hành theo ý Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, và
được ưu ái trao ban trong Năm Thánh Giu-se, sẽ giúp ích rất
nhiều trong việc thông đạt trọn vẹn mục đích đã định.
Hôm thứ ba ngày 8 tháng 12, Lễ Trọng kính Đức Mẹ Vô
Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố
Năm Thánh Giu-se nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày thánh
nhân được tuyên phong là quan thầy của Giáo hội Hoàn vũ.
Năm Thánh sẽ bắt đầu ngay từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 và
kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 2021, theo một Sắc lệnh đã
được Đức Thánh Cha ủy quyền cho Tòa Ân Giải Tối Cao công
bố.

Ơn Toàn Xá được ban trong các điều kiện thông thường (xưng
tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) cho những
tín hữu từ bỏ mọi quyến luyến với tội lỗi, miễn là họ tham gia
Năm Thánh Giu-se vào các dịp và theo cách thức được chỉ
định bởi Tòa Ân Giải Tối Cao.
a. Thánh Cả Giu-se, con người chân chính của đức tin, mời gọi
chúng ta tái khám phá mối quan hệ con thảo với Chúa Cha,
canh tân lòng trung thành với lời cầu nguyện, lắng nghe và đáp
lại bằng sự phân định sâu xa thánh ý Thiên Chúa. Ơn Toàn
Xá được ban cho những ai suy niệm Kinh Lạy Cha trong
khoảng thời gian ít nhất 30 phút, hoặc tham gia vào Khóa
Tĩnh tâm tối thiểu một ngày, bao gồm một bài suy niệm về
Thánh Giu-se.

Sắc lệnh cho biết Đức Phan-xi-cô đã thiết lập Năm Thánh Giu
-se để “mọi thành phần tín hữu theo gương thánh nhân có thể
củng cố đời sống đức tin hằng ngày của họ trong việc hoàn
thành thánh ý Chúa”.
Sắc lệnh nói thêm rằng Đức Thánh Cha đã ban các ân xá đặc
biệt để đánh dấu Năm Thánh này.

b. Trong Tin Mừng, Thánh Giu-se được mệnh danh là “người
công chính” (x. Mt 1, 19): ngài là người giám hộ “những bí
nhiệm thầm kín ẩn sâu ở đáy tim và tâm hồn” [1], giữ gìn kho
tàng mầu nhiệm của Thiên Chúa, và do đó là đấng bảo trợ lý
tưởng của gia đình, thúc giục chúng ta tái khám phá giá trị của
sự thinh lặng, thận trọng cũng như trung thành hoàn thành
trách vụ của mình. Nhân đức công chính mà thánh nhân thực
hành một cách gương mẫu là sự gắn bó hoàn toàn với lề luật
Chúa, luật của lòng xót thương, “bởi vì chính lòng thương xót
Chúa đã dẫn đưa công lý chuyên chính đến nơi viên
mãn” [2]. Vì vậy, những ai noi gương Thánh Cả Giuse thực
hiện một việc thương xót thể xác hoặc thiêng liêng, đều
nhận được một Ơn Toàn Xá.

SẮC LỆNH
Ơn đặc xá được ân ban nhân dịp Năm Thánh Giu-se do
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô công bố nhân kỷ niệm 150 năm
tuyên bố Thánh Cả Giu-se là Bổn mạng của Giáo hội hoàn
vũ.
Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 150 năm Sắc lệnh Quemadmodum
Deus, mà Chân phước Giáo hoàng Pi-ô IX đã công bố Thánh
Giu-se là Quan Thầy Bảo Trợ của Giáo hội Công giáo, khi
cảm động trước những hoàn cảnh hiểm nghèo thê lương như
thù địch thế gian đang bủa vây Giáo hội.
Nhằm tiếp tục trao phó toàn thể Giáo hội dưới sự bảo trợ
quyền năng của Dưỡng phụ Chúa Giê-su, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã thiết lập một Năm đặc biệt về Thánh Cả Giu-se.
Năm Thánh bắt đầu kể từ hôm nay, ngày kỷ niệm công bố Sắc
lệnh Quemadmodum Deus, cũng là ngày Lễ Trọng kính Đức
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là Hiền Thê của Thánh Giuse cực thanh cực tịnh; và sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm
2021. Trong suốt năm này, theo gương Thánh nhân, mỗi người
tín hữu có thể củng cố đời sống đức tin hằng ngày của mình,
ngõ hầu thực hiện trọn vẹn thánh ý Chúa.

c. Chiều kích chính yếu trong ơn gọi của Thánh Giu-se là làm
người giám hộ gia đình Thánh Gia Na-za-rét, phu quân Đức
Trinh Nữ Ma-ri-a và là thân phụ chính thức của Đức Giê-su.
Để thúc đẩy mọi gia đình Ki-tô hữu tái tạo bầu khí hiệp thông
mật thiết, bác ái và cầu nguyện mà gia đình Thánh Gia đã từng
sống, thì Ơn Toàn Xá được ban cho những ai đọc kinh Mân
Côi trong gia đình và giữa đôi bạn đính hôn.
d. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1955, Tôi tớ Thiên Chúa Đức Giáo
Hoàng Pi-ô XII đã thiết lập lễ kính Thánh Giu-se Thợ, “với
ước muốn mọi người công nhận phẩm giá của công việc, và
điều này sẽ truyền cảm hứng cho đời sống xã hội cũng như
luật lệ, dựa trên sự phân bổ công bằng giữa quyền lợi và nghĩa
vụ” [3]. Vì vậy, Ơn Toàn Xá được ban cho bất cứ ai hằng
ngày phó thác mọi sinh hoạt bản thân trong sự bảo trợ của
Thánh Giu-se; và cũng được trao cho bất kỳ tín hữu nào
khấn xin lời chuyển cầu của Nghệ nhân miền Na-za-rét
xưa, ngõ hầu những ai đang tìm kiếm công ăn việc làm có
thể tìm thấy và công việc của mọi người được xứng đáng
hơn.

Vì thế, tất cả các tín hữu sẽ có cơ hội tham dự qua những lời
cầu nguyện và việc lành phúc đức, hầu được Thánh Giu-se – là
vị đứng đầu Gia đình Na-za-rét trên trời – hộ phù, yên ủi, xoa
dịu khỏi muộn phiền sầu não nơi con người và xã hội đang đè
nặng lên thế giới đương đại.
Lòng tôn kính Thánh Cả Giu-se, Dưỡng phụ Chúa Cứu Thế,
đã phổ biến rộng rãi trong suốt quá trình lịch sử của Giáo hội.
Lòng tôn sùng này không đơn thuần chỉ dành cho ngài những
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e. Cuộc lánh nạn Ai Cập của gia đình Thánh Gia “cho chúng ta
thấy rằng Thiên Chúa hiện diện ở những nơi con người gặp
nguy hiểm, nơi con người đau khổ, nơi con người phải chạy
trốn, nơi con người trải qua sự từ khước và ruồng bỏ” [4]. Ơn
Toàn Xá được ban cho những tín hữu nào đọc Kinh Cầu
Thánh Giu-se (đối với truyền thống La-tinh), hoặc hát toàn
bộ hoặc ít nhất một phần Thánh ca kính Thánh Giu-se (đối
với truyền thống By-zan-tin), hoặc đọc một số kinh nguyện
với Thánh Giu-se khác, phù hợp với truyền thống phụng
vụ của mình, cầu xin cho Giáo hội đang bị bách hại cả bên
trong và ngoài thế giới, cũng như cầu cho tất cả các Ki-tô
hữu đang chịu mọi hình thức bách hại.
Thánh Tê-rê-xa A-vi-la đã công nhận Thánh Giu-se là quan
thầy bảo vệ chúng ta trong mọi trạng huống cuộc sống:
“Dường như Thiên Chúa ban cho chúng ta các vị Thánh để trợ
giúp ta trong những nhu cầu khác nhau, nhưng tôi cảm nghiệm
rằng Thánh Cả Giu-se vinh quang mở rộng sự bảo trợ của ngài
trong mọi trường hợp” [5]. Gần đây nhất, Thánh Giáo hoàng
Gio-an Phao-lô II nhắc lại rằng hình tượng Thánh Giu-se “liên
quan mới mẻ với Giáo hội trong thời đại chúng ta, và đối với
thiên niên kỷ mới của Ki-tô giáo” [6].
Để tái khẳng định tính phổ quát của sự bảo trợ nơi Thánh
Giuse đối với Giáo hội, ngoài những dịp nói trên, Tòa Ân Giải
Tối Cao ban Ơn Toàn Xá cho các tín hữu đọc bất cứ kinh
nguyện nào đã được phê chuẩn, hoặc thực hành một việc
đạo đức để tôn vinh Thánh Cả Giu-se, chẳng hạn đọc kinh
“Ad te Beate Ioseph” [Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử],
đặc biệt vào các ngày 19 tháng 3 và ngày 1 tháng 5, vào dịp
Lễ Thánh Gia Thất, hay vào Chúa Nhật lễ Thánh Giu-se
(theo truyền thống By-zan-tin), hoặc vào ngày 19 mỗi
tháng và thứ tư mỗi tuần dành riêng để kính Thánh Giu-se
theo truyền thống La-tinh.
Trong bối cảnh an toàn sức khỏe cấp bách hiện nay, ơn toàn xá
được trao ban rộng rãi đặc biệt cho người cao tuổi, bệnh nhân,
người hấp hối và tất cả những ai không thể ra khỏi nhà với lý
do chính đáng, miễn là họ có lòng từ bỏ mọi quyến luyến tội
lỗi, và ước muốn hoàn thành càng sớm càng tốt ba điều kiện
thông thường nơi nhà riêng hoặc nơi họ buộc phải cư trú, mỗi
khi họ nguyện kinh hay làm một việc xuất phát từ lòng đạo
đức tôn kính Thánh Giu-se, vị thánh an ủi bệnh nhân và bảo
trợ cho ơn chết lành, đồng thời tín thác dâng hiến cho Chúa
những đau đớn và khó khăn trong cuộc sống của họ.
Để giúp anh chị em giáo dân đạt được ơn thánh nhờ những
điều kiện thuận lợi về phương diện mục vụ, Tòa Ân Giải Tối
Cao khẩn thiết xin tất cả các linh mục được trao phó những
năng quyền tương thích, hãy sẵn sàng quảng đại thông ban qua
việc cử hành Bí tích Hoà giải, và trao Mình Thánh Chúa cho
các bệnh nhân.
Sắc lệnh này có hiệu lực trong Năm Thánh Giu-se, bất luận
mọi quy định ngược lại.
Ban hành tại Rô-ma, trụ sở Tòa Ân Giải Tối Cao, vào ngày 8
tháng 12 năm 2020.
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Phụ Lục
Kinh Ông Thánh Giu-se Bầu Cử
Lạy ơn Ông Thánh Giu-se. Chúng con chạy đến cùng Người,
trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van
cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù
hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy
cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giu-se bầu cử cho chúng
con như vậy.
Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng
Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng
mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người đã ẵm
lấy Đức Chúa Giê-su, thì chúng con xin Ông Thánh Giu-se
ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức
Chúa Giê-su đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người
dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ
những sự chúng con còn thiếu thốn.
Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giê-su cùng Đức Bà cho cẩn
thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giê
-su đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người
cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc
phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn
giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng
con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như
xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giê-su cho khỏi cơn hiểm
nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy
Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan
khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con
được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho
được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng
phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.
Chuyển ngữ từ bản văn tiếng Ý và tiếng La-tinh:
Lm. Xuân Hy Vọng
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THE BAPTISM OF THE LORD, CYCLE B
First Reading: Isaiah 55:1-11 (The first reading from
Cycle A, Isaiah 42:1-4,6-7, may also be chosen.)
Isaiah calls upon the people to return to the Lord.
Responsorial Psalm: Isaiah 12:2-3,4-6 (The psalm from
Cycle A, Psalm 29:1-4,9-10, may also be chosen.)
A prayer of praise for God's salvation.
Second Reading: 1 John 5:1-9 (The second reading
from Cycle A, Acts of the Apostles 10:34-38, may also
be chosen.)
The Spirit of Truth testifies on behalf of Jesus, God's
Son.
Gospel Reading: Mark 1:7-11
Jesus is baptized by John the Baptist.
Background on the Gospel Reading
Today we celebrate the feast of the Baptism of the Lord.
In most years, this feast is celebrated on the Sunday after
Epiphany. When Epiphany falls on either January 7 or 8,
the Baptism of the Lord is celebrated on the Monday
after Epiphany.
In today's Gospel we hear John the Baptist contrast his
baptism of repentance with the baptism that Jesus will
inaugurate. John the Baptist says that he has baptized
with water, but that the one who is to come will baptize
with the Holy Spirit. John's baptism was not yet a
Christian baptism; it was a preparation for the Christian
Baptism we celebrate today, and through which sins are
forgiven and the gift of the Holy Spirit is received. In
accepting John's baptism, Jesus, though sinless, united
himself with all sinners.
The baptism of Jesus is reported in each of the three
Synoptic Gospels—Matthew, Mark, and Luke. Clearly,
Jesus' baptism was an event of great significance for
Jesus and for the early Christian community. Mark and
Luke report the story from Jesus' perspective; the voice
from heaven is addressed to Jesus. In Matthew's Gospel,
the voice from heaven speaks to all who are present. The
descent of the Holy Spirit on Jesus at his baptism shows
that something new is beginning through the baptism and
ministry of Jesus.
The baptism of Jesus is considered an important
manifestation of God in the person of Jesus, another
epiphany. Jesus' baptism inaugurates his mission. Mark's
Gospel moves quickly from the report of Jesus' baptism
to Jesus' temptations in the desert to his ministry in
Galilee after John's arrest. The end of the ministry of
John the Baptist is the beginning of Jesus' ministry. In an
analogous way, our Baptism inaugurates our mission as
Christians.
Surprisingly, on this the last day of the Christmas season
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the Gospel does not tell a story from Jesus' childhood.
Instead the Gospel reveals Jesus' relationship to God: the
Son of Mary and Joseph is also God's own Son. We
believe that through Baptism we are also made children
of God.
Family Connection
In the story of Jesus' baptism, we hear the report of a
significant moment in Jesus' life. By accepting baptism
from John the Baptist, Jesus shows himself to accept
solidarity with sinners. In the voice from heaven and the
descent of the Holy Spirit, we know that God received
this offering from Jesus and found it pleasing. In the
passages that follow in Mark's Gospel, we learn that
Jesus' baptism marks the beginning of his public
ministry.
Although many of us may have already taken down our
Christmas decorations, liturgically speaking, the
Christmas season hasn't ended yet; today is the last day.
Holidays like Christmas are highlights of our year,
moments of great grace. This grace renews us and
prepares us for our return to the season of Ordinary
Time, to the continuing work of discipleship.
Gather as a family and discuss your feelings about the
ending of the Christmas season. How does it feel to take
down the Christmas decorations? Many of us experience
a letdown after the excitement of Christmas; others may
feel relieved that life is returning to normal. Liturgically,
we end the Christmas season today by reflecting on the
importance of Jesus' baptism. Read together today's
Gospel, Mark 1:7-11. Jesus' baptism prepared him for his
public ministry. What will we take from this Christmas
season to carry us forward into Ordinary Time, to renew
and strengthen our life of Christian discipleship?
Conclude by praying together today's psalm response
taken from the book of the prophet Isaiah, Isaiah 12:2-6,
or pray the Prayer to the Holy Spirit.
Prayer to the Holy Spirit
Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful.
And kindle in them the fire of your love.
Send forth your Spirit and they shall be created.
And you will renew the face of the earth.
Lord,
by the light of the Holy Spirit
you have taught the hearts of your faithful.
In the same Spirit
help us to relish what is right
and always rejoice in your consolation.
We ask this through Christ our Lord.
Amen.
www.loyolapress.com
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Email: info@giaoxungoiloi.org

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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281.988.6155

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727
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