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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

Trọng kính Ông Bà và Anh Chị Em,
“Anh em hãy ăn năn thống hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1, 15).
Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng tại Galilêa với nội dung được tóm gọn
trong phần đầu của Tin Mừng theo Thánh Maccô: “Thời kỳ đã mãn và Triều
Đại của Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.
Người cũng gọi bốn ngư phủ đầu tiên là Simon, Anrê, Giacôbê và Gioan tham
gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng. Các ông đã mau mắn đáp lại, qua việc
dứt khoát từ bỏ nghề cũ, từ giã người cha già thân yêu để trở thành môn đệ,
tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết chu toàn sứ mạng sống ơn gọi của người
Kitô hữu, biết giới thiệu Chúa cho tha nhân bằng lời rao giảng và bằng đời
sống bác ái yêu thương.
Sinh hoạt giáo xứ:
 Chúng ta cùng cầu nguyện cho 32 anh chị dự tòng tại giáo xứ chúng ta.
Các anh chị, cùng với các thầy cô hướng dẫn sẽ tham dự 2 ngày tĩnh tâm:
26 và 27 tháng 1. Xin cho các anh chị mở rộng lòng đón nhận nhiều Ân
Sủng của Thiên Chúa, để tiếp tục nhận ra sự hiện diện của Chúa và vững
bước đáp trả lời mời gọi theo Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
 Xin chân thành cám ơn quý Ông Bà, Anh Chị Em đã quảng đại đóng góp
vào Quỹ Phục Vụ của Tổng Giáo Phận (DSF). Giáo Xứ chúng ta được
ấn định đóng góp $85,000 cho DSF năm 2017. Tạ ơn Chúa, chúng ta đã
hoàn thành trách nhiệm với tổng số đóng góp là $86,800 Mỹ kim.
 Xin tiếp tục kêu gọi quý ông bà và anh chị em quảng đại ủng hộ mua vé
tham dự Bữa Tiệc Tất Niên của giáo xứ được tổ chức vào thứ Sáu, ngày
9 tháng 2 tại Nhà Hàng Kim Sơn – đường Bellaire. Khi cùng với những
người thân trong gia đình hoặc bạn hữu trong và ngoài giáo xứ tham dự
Tiệc Tất Niên, không những mang lại niềm vui cho mỗi người tham dự,
nhưng cùng chung tay góp sức giúp phát triển giáo xứ. Xin chân thành
cám ơn quý Ông Bà và Anh Chị Em đã và đang ủng hộ mua vé tham dự
Tiệc Tất Niên.
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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HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

LỄ GIỖ MÃN TANG 3 NĂM
CỐ ĐỨC ÔNG PHILLIPHÊ LÊ XUÂN THƯỢNG

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:
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
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
TIỆC MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018
Giáo Xứ họp mặt mừng Xuân Mậu Tuất để tiếp tục 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.

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: 6pmThứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

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
cuối nhà thờ, và được sắp xếp theo mẫu tự ABC. Xin quý ông bà và anh chị em vui
lòng đón nhận để tiếp tục đóng góp xây dựng giáo xứ. Những ai chưa ghi danh, có
thể lấy phòng bì mầu xanh ở cuối Nhà Thờ hoặc xin liên lạc VP giáo xứ. Chân thành
cám ơn lòng quảng đại của mọi người.
TẬP XE TRONG KHU VỰC GIÁO XỨ
Theo chỉ thị của Tòa Tổng Giám Mục Galveston-Houston, vì sự an toàn cho mọi
người, không một ai được phép tập lái xe trong khu vực Giáo Xứ.
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 $17,283 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng
quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

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

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
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

TIỆC TẤT NIÊN GÂY QUỸ
NỚI RỘNG NHÀ THỜ
Kính thưa quý cha, quý thầy Phó Tế, quý cụ, quý ông bà anh chị em,
Tiệc Tất Niên và đón chào năm mới Xuân Mậu Tuất của giáo xứ sẽ được tổ
chức vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng
Kim Sơn. Đây là truyền thống của giáo xứ chúng ta trong nhiều năm qua mỗi
dịp Xuân về Tết đến.
Năm nay, cũng như năm vừa qua, chúng ta đón Xuân với chương trình gây
quỹ nới rộng nhà thờ. Năm nay là giai đoạn II trong quá trình dự đoán 3 giai
đoạn. Kính mong quý ông bà anh chị em cùng tham dự buổi tiệc truyền thống
và đêm gây quỹ quan trong xây dựng giáo xứ này. Mỗi vé tham dự là $60.

Giáo Lý Tân Tòng
Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579

Mọi chi tiết xin liên lạc:
Các trưởng hội đoàn
Văn phòng giáo xứ: 281.495.8133
Anh Võ Tiến Đạt: 281.827.9571
Anh Trần Văn Quang: 832.566.3664

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

Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên
tất cả quý vị.

Ban Trật Tự
Nguyễn Trọng Tân
281.902.8800
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN III/TN/B

Thứ hai ngày 22/1 – Mc 3, 22-30

Ngày 22 tháng giêng năm 1745, hai cha cùng chịu tử đạo
làm chứng cho Chúa…

Nội dung Tin Mừng
 Các kinh sư lên tiếng vu khống Chúa dùng quyền của
quỷ vương để trừ quỷ…
 Chúa giáo huấn về tội lộng ngôn phạm đến Chúa
Thánh Thần thì sẽ không được tha…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
-không bao giờ để mình bị đè bẹp bởi thất vọng…
-luôn ý thức rằng niềm hy vọng là ơn của Chúa Thánh
Thần…

Thứ ba ngày 23/1 – Mc 3 , 11-35

Giáo huấn Tin Mừng
 “Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời
nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” ( c . 29)

Nội dung Tin Mừng
 Nhân cơ hội Đức Maria và những người bà con trong
huyết tộc đến xin gặp Người, Chúa Giê-su đã đưa những
người nghe đến một mối tương quan khác: mối tương quan
của tất cả những ai cùng thi hành ý muốn của Chúa Cha…

Gương sống: thánh Mat-thêu Đậu và thánh Phan-xi-cô
Tế, Linh Mục, Tử Đạo
Hai thánh Mat-thêu Đậu và Phan-xi-cô Tế cùng sinh vào
năm 1702 tại Bồ Đào Nha và cùng tu Dòng Thánh Đaminh…
Sau khi chịu chức Linh Mục, cha Mat-thêu tình nguyện
đến Việt Nam. Ngày 18 tháng giêng năm 1732, cha đến Trung
Lĩnh, thuộc Giáo Phận Đông Đàng Ngoài…
Vì Giáo Phận rộng nên cha phải bôn ba để lo việc rao
giảng và trao ban các bí tích cho giáo dân. Cha đã hoạt động
tại các huyện Kim Động, Tiên Lữ, Thầu Khê tỉnh Hưng Yên…
và sau đó là các huyện Thanh Quan, Vũ Tiên tỉnh Thái Bình…
Sức khỏe không được tốt, nhưng cha đã cố gắng rất nhiều…
Thấy cuộc bắt Đạo ngày càng gay gắt nên tháng 11 năm
1743, cha đến ngụ tại làng Lục Thủy Hạ, trú ẩn trong nhà ông
Trùm Độ…Chẳng may có một giáo dân đã bỏ Đạo tên Đạt biết
cha ở đó…nên đã tố cáo…và sáng ngày 21 tháng 11, quân lính
bao vây làng , kéo đến nhà ông Trùm khi cha đang dâng Thánh
Lễ…Cha vội vàng rước Mình Máu Chúa rồi bỏ chạy…Quân
lính đuổi theo kịp, bắt trói cha và đánh đập tàn nhẫn…Một tên
lấy mũi giáo đâm vào bên hông cha, máu loang đỏ chiếc áo
dòng trắng cha đang mặc…Họ giải cha lên quan Lê Văn
Phượng ở Sơn Nam…
Sau nhiều lần tra tấn nhưng cha vẫn kiên trì trung thành
với Đạo Chúa nên quan kết án phạt tù chung thân…Ngày 30
tháng 5 năm 1744, quân lính giải cha về Thăng Long.Tại đây,
cha gặp cha Phan-xi-cô- Tế đã bị bắt từ năm 1737…
Cha Phan-xi-cô Tế đến Việt Nam năm 1735 và đi giảng
Đạo nhiều nơi thuộc các huyện trong tỉnh Nam Định và Thái
Bình…Nhưng cha chỉ mới lo công việc truyền giáo được hai
năm thì bị bắt…khi cha vừa dâng Thánh Lễ xong tại họ đạo
Lục Thủy…
Số là có một nhà sư ghét Đạo và tham tiền…nên khi biết
cha Phan-xi-cô đang ở họ Lục Thủy thì đến xin quan cho lính
bắt đem về giam tại làng Thủy Nhai…Giáo dân nghe biết thì
gom góp tiền đến gặp nhà sư xin chuộc cha, nhưng ông chê
ít…và đem cha về giam ở nhà riêng của ông…Giáo dân lên
trình quan xin quan can thiệp…Quan cho lệnh bắt cả cha lẫn
nhà sư, nhưng nhà sư trốn thoát…Ông ta lên thẳng kinh đô tố
cáo quan trấn thủ Sơn Nam ăn hối lộ và làng Lục Thủy chứa
chấp tây dương đạo trưởng…Quan trấn thủ hay tin đó thì
không dám thả cha Tế…nên giải cha về Thăng Long…Sau
nhiều lần tra tấn mà cha vẫn không chịu bước qua Thập Giá…
nên bị lên án xử trảm…Tuy nhiên do tình hình không được ổn
nên bản án của cha chưa được thi hành…Do đó, khi cha Matthêu Đậu bị bắt và giải lên Thăng Long thì cùng được nhốt
chung ngục với cha Phan-xi-cô Tế…
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Giáo huấn Tin Mừng
 “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là
anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (c.35)
Ca dao
Ở hiền gặp lành,
Những người nhân đức, Trời dành phước cho…
Danh ngôn
Đạo Trời không thiên vị ai cả, luôn ban ơn cho người có
đức
Lão Tử
Hãy để ý xem bạn đang đi đâu, vì nếu không có ý nghĩa,
bạn có thể sẽ chẳng tới được đâu…
Alan Alexander Milne (1882 – 1956)
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-biết đặt câu hỏi trước mỗi công việc : đây có phải lá ý
Chúa muốn không ?
-hãnh diện vì được ở trong cộng đồng anh chị em muốn
thực hiện ý Chúa…

Thứ tư ngày 24/1–Lễ thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô,
Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh – Mc 4,1- 20
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su dạy dụ ngôn “Người
gieo giống”…
 Chúa Giê-su giải thích dụ ngôn
“Người gieo giống”
cho
các môn đệ…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Còn có những người được gieo
trên đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời
và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ
được ba chục, kẻ được sáu chục, kẻ
được một trăm” (c.20)
Gương sống: thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô , Giám Mục
Tiến Sĩ Hội Thánh
Ngài sinh năm 1567 tại lâu đài De La Salle trong một gia
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đình quyền quý…
Ngài học khoa hùng biện và triết lý tại Paris…Từ năm
1586 – 1597, ngài học luật tại Padour…và đậu tiến sĩ…
Thân nhân muốn ngài lập gia đình, nhưng ngài từ chối và
quyết định dâng mình cho Chúa…
Năm 1593, ngài chịu chức Linh Mục và nhiệt tâm lo cho
giáo dân cũng như nỗ lực hòa giải những bất đồng do lạc
thuyết Can-vi-nô gây nên…
Năm 1602, ngài được bầu làm Giám Mục…Ngoài những
công tác mục vụ thường ngày, ngài còn viết rất nhiều…Những
tác phẩm thời danh để lại như cuốn “Đường Trọn Lành” , “
Dẫn vào đời sống đạo đức”…
Nhân đức đặc biệt của ngài là hiền hòa, nhân hậu với mọi
người…Ngài thường nói: Hãy ăn ở hiề n lành, vì người ta có
thể bắt nhiều ruồi với một muỗng mật hơn là với cả trăm thùng
giấm…Với những người chống đối, ngài bảo : Nếu ông móc
một con mắt, tôi sẽ nhìn ông bằng con mắt còn lại với lòng trìu
mến…
Ngài mất ngày 26 tháng 12 năm 1622…

Kết thúc Tuần Lễ cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất giữa
những người tin Chúa trong ngày mừng sự kiện Tông Đồ Phao
-lô trở lại, Giáo Hội muốn con cái mình suy nghĩ và có những
quyết tâm…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-nỗ lực có sự hiệp nhất giữa nghĩ và làm trong cuộc sống
hằng ngày…
-nỗ lực có sự hiệp nhất trong gia đình, Giáo Xứ…
-hiền hòa, nhẹ nhàng để có được sự hiệp nhất với những
anh chị em ky-tô hữu ngoài Giáo Hội…để sớm cùng nhau
chung một Gia Đình…

Thứ sáu ngày 26/1 – Lễ thánh Ti-mô-thê-ô và Ti-tô,
Giám Mục – Mc 4, 26 - 34

Sống Lời Chúa trong hôm nay
-hiền hòa và nhân hậu là dấu chỉ mảnh đất tốt của
tâm hồn biết đón nhận hạt giống Lời Chúa…
-có con mắt trìu mến dành cho mọi người: những
người ủng hộ và những người chống đối…

Thứ năm ngày 25/1 – Lễ thánh Phao-lô Tông Đồ
trờ lại – Kết thúc tuần cầu cho ky-tô hữu hợp nhất –
Mc 16 , 15 – 18

Nội dung Tin Mừng
 Chúa dùng dụ ngôn hạt giống lúa, hạt giống cải để
trình bày sự lớn mạnh của Nước Trời trong tâm hồn từng con
người và trên khắp mặt đất trần gian này…

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su phục sinh đến với Nhóm
Mười Một – Giu-đa không còn nữa ! – và
sai các ông đi loan báo Tin Mừng cho
muôn dân…
 Người ban quyền lực cho các môn
đệ…để thi hành sứ mệnh ấy…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này:
Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người
vãi hạt giống xuống đất.” ( c. 26)
Gương sống:thánh Ti-mô-thê-ô và thánh Ti-tô,
Giám Mục
Ti-mô-thê-ô người gốc Lys-tra…Ngài được thánh Phao-lô
rửa tội và trở thành cộng sự viên nhiệt thành của thánh Phao-lô
trong công cuộc rao giảng…
Ngài được bầu làm Giám Mục tiên khởi của giáo đoàn Êphê-sô…và tận tâm tận lực lo cho anh chị em tín hữu trong
Giáo Đoàn mình…
Ngài nhận được hai lá thư của Tông Đồ Phao-lô hướng
dẫn tinh thần mục vụ:
-Lá thư I gửi Ti-mô-thê-ô hướng dẫn việc tổ chức và điều
khiển Giáo Đoàn, khuyên bảo vị Giám Mục gương mẫu trong
việc trung thành với đức tin chính thống và bảo toàn giáo lý
được giao phó…
-Là thứ II là những lời tâm huyết của Phao-lô gửi Ti-môthê-ô: một thứ di chúc tinh thần để môn sinh của mình cảnh
giác luôn với những kẻ gieo rắc lạc thuyết…và trung thành với
giáo lý của Chúa…
Sau khi Phao-lô qua đời, ngài sống với thánh Gioan Tông
Đồ…
Ngày kia, bực bội khi thấy dân thành Ê-phê-sô cúng tế
thần Đi-a-na, ngài lớn tiếng cảnh báo họ…Họ không nghe
ngài…nên nhục mạ và ném đá ngài cho đến chết…
Ngài tử đạo năm 97…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu
độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết
án.” ( c. 16)
Gương sống: câu chuyện Phao-lô trở lại…
Đây là anh chàng thanh niên – thành viên trẻ của Nhóm
Biệt Phái - đứng chứng kiến cảnh tượng Phó Tế Stê-pha-nô, vị
tử đạo đầu tiên trong Giáo Hội - bị ném đá…và sách Tông Đồ
Công Vụ ghi chú rất rõ: Các nhân chứng để áo mình dưới chân
một thanh niên tên là Sao-lô (Tđcv 7 , 58)…Hôm nay Giáo Hội
mừng sự kiện Đức Giê-su gọi người thanh niên ấy trên con
đường anh ta tình nguyện đi lùng sục những người tin Chúa…
và anh ta đã được Chúa lên tiếng gọi như thế nào…Sách Tông
Đồ Công Vụ ở bài đọc II phần Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ
này tường thuật chi tiết sự kiện ấy…Những gì xảy ra đó đưa
đến đôi điều để gẫm suy:
 Chúa lên tiếng gọi mời con người trong mọi hoàn
cảnh để con người cùng cộng tác với chương trình của Chúa…
 Cái chết tử đạo của những anh chị em chúng ta luôn
làm lên sức mạnh để càng ngày càng có nhiều chứng nhân…
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Ca dao
Non cao cũng có người trèo
Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi…

Ti-tô là con một gia đình ngoại giáo được thánh Phao-lô
dạy dỗ, rửa tội…và trao cho những nhiệm vụ quan trọng…
Theo truyến thuyết, ngài được đặt làm Giám Mục Giáo Đoàn
Kê-ta…và được thánh Phao-lô nhắc nhở luôn về nhiệm vụ của
mình…
Vâng lời thánh Phao-lô, ngài đến Giáo Đoàn Cô-rin-tô
quyên tiền giúp Giáo Đoàn Giê-ru-sa-lem…
Ngài qua đời khoảng năm 105…

Có gió rung…mới biết tùng bách cứng
Có ngọn lửa hừng…mới biết thức vàng cao
Danh ngôn
Bồn ý tưởng hay cho cuộc sống:
* Nhìn lại phía sau và có kinh nghiệm
*Nhìn lên phía trước và thấy hy vọng
*Nhìn ra xung quanh và tìm được thực tại
*Nhìn vào bên trong và thấy chính mình
Khuyết danh

Sống Lời Chúa trong hôm nay
-luôn nhớ rằng mỗi người mỗi kiểu, nhưng tất cả đều
được Chúa sai đi để rao giảng, khuyên nhủ nhau trung thành
với giáo lý chân chính…
-ươm hạt và phát triển hạt mầm Lời Chúa là hạnh phúc
của mỗi người…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
-biết dựa vào đức tin để thanh thản trước những sóng gió
đời thường
-biết tạo cho những người yếu đuối quanh mình có được
sức mạnh của đức tin

Thứ bảy ngày 27/1 - Mc 4 , 35 – 41
Nội dung Tin Mừng
 Thuyền của các môn đệ chao đảo trong cuồng
phong…Các ông sợ và cầu cứu Chúa…
 Người dẹp yên bão tố và trách cứ các ông yếu đức
tin…

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Giáo huấn Tin Mừng
 “Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế ? Anh em vẫn
chưa có lòng tin sao ?” (c.40)
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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

Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH
THAO TÁC CỘT SỐNG VÀ TỨ CHI
Mỗi tuần tập 2 ngày
thứ ba và thứ năm
từ 6:45pm tới 8:45pm
tại Hội Trường Mẫu Tâm
thuộc Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể.
B.S. Phạm Ánh phụ trách
Ghi tên miễn phí tại lớp học.
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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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