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Giải Tội:

Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em:
Tin Mừng hôm nay thuật lại hoạt động thường nhật của Chúa Giêsu tại Caphanaum:
Rao giảng Tin Mừng, chữa lành, trừ quỷ và cầu nguyện liên lỉ với Chúa Cha.
Chúa Giêsu rất bận rộn nhưng không phải cho bản thân mà là cho tha nhân. Ngài sống
liên kết với Chúa Cha và liên đới với mọi người. Ngài liên đới với mọi cảnh cơ hàn
của tha nhân và dùng đôi tay để xoa dịu nỗi đau của con người. Đôi chân của Ngài đã
đến với tất cả mọi hạng người để nâng đỡ, ủi an họ.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy gẫm về khuôn mặt Thiên Chúa giầu lòng xót
thương thể hiện qua Người Con Yêu Dấu là Đức Giêsu. Chúng ta hãy tiếp nối công
cuộc của Chúa Giêsu. Hãy sống tình liên đới với nhau. Hãy ra khỏi cái tôi ích kỷ của
mình để đến với tha nhân. Hãy tạo cho mình những khoảnh khác thinh lặng nội tâm để
gặp gỡ Thiên Chúa, và xin Ngài ban ơn giúp chúng ta thi hành điều Ngài muốn.
Sinh hoạt giáo xứ:
 Vào thứ Sáu tuần này, ngày 9 tháng 2, Tiệc Tất Niên của giáo xứ được tổ chức tại
Nhà Hàng Kim Sơn – vùng Bellaire. Những ai muốn tham dự nhưng chưa có vé,
xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ hoặc hai Hội Đồng: Mục Vụ và Tài Chánh. 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.
 Thứ Tư Lễ Tro, ngày 14 tháng 2, giáo xứ sẽ có 4 thánh lễ. Xin xem Bản Tin trang

2 để biết thêm chi tiết.

 Luật Giáo Hội liên quan đến: Ăn Chay và Kiêng Thịt.

* Ăn Chay: 18 đến 59 tuổi. Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh.
* Kiêng thịt: 14 tuổi trở lên. Thứ Tư Lễ Tro và các ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay

 Chương Trình Lễ của giáo xứ trong 3 ngày Tết Nguyên Đán – Mậu Tuất:

* Giao Thừa (thứ Năm, 15 tháng 2): 7:30 tối.
Sau Thánh Lễ có Lì Xì, Lộc Đầu Năm Mới.
* Mồng Một Tết (thứ Sáu, 16 tháng 2) - Thánh Lễ: 7:00 sáng và 7:30 tối.
* Mồng Hai Tết (thứ Bảy, 17 tháng 2) - Thánh Lễ: 7:00 sáng và 6:00 chiều.
* Mồng Ba Tết (Chúa Nhật, 18 tháng 2) - Thánh Lễ theo chương trình ngày
Chúa Nhật (không có lễ 2:30 trưa).

Chân thành trong Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể,

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ

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

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch
Võ Tiến Đạt

281.827.9571

Phó Chủ Tịch
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Thư Ký
Đào Bích Châu

713.478.9699

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
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
Nguyễn Hân
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước

281.745.6286
832.668.4169
281.435.4690
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

HỌP PHỤ HUYNH LỚP THÊM SỨC II
Kính mời quý phụ huynh của lớp Thêm Sức II tham dự buổi họp tại Nhà Nguyện vào
Chúa Nhật, ngày 11 tháng 2 lúc 1:00 trưa, để chuẩn bị cho ngày Tĩnh Tâm.
LỚP GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 2. Khóa học
từ 3:00 trưa đến 5:00 giờ vào các ngày Chúa Nhật. Xin ghi danh trong ngày khai giảng
tại Hội Trường Mẫu Tâm.
THỨ TƯ LỄ TRO
Thư Tư, Lễ Tro, ngày 14 tháng 2. Các Thánh Lễ như sau: 7:00 sáng, 12:10 trưa, 5:00
chiều và 7:30 tối.
CHƯỜNG TRÌNH MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT
Thứ Năm, ngày 15 tháng 2: Thánh Lễ Giao Thừa lúc 7:30 tối
• Sau Thánh Lễ, có Lì Xì lộc Đầu Năm Mới
Thứ Sáu Mồng Một Tết Tạ Ơn Chúa
• Thánh Lễ: 7 giờ sáng và 7:30 tối
Thứ Bảy Mồng Hai Tết Cầu cho Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ
• Thánh Lễ: 7 giờ sáng và 6:00 giờ tối
Chúa Nhật Mồng Ba Tết Cầu cho công ăn việc làm
• Lễ theo chương trình Thánh Lễ Chúa Nhật (Trường Mẩu Tâm nghỉ - không có
Thánh Lễ 2:30 chiều.)
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua, các Thánh Lễ cuối tuần được $16,608 Mỹ kim và thu tiền lần hai cho
Quỹ Phục Vụ Giáo Hội Mỹ Châu Latin được $3,144 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng
quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

TIỆC TẤT NIÊN 2018
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, chúng ta chú trọng vào việc gặp mặt thân mật đầu năm với nhau qua một
chương trình văn nghệ mừng Xuân đặc sắc cùng với các món ăn ngon miệng đón chào
Xuân mới. Kính mong quý ông bà anh chị em cùng tham dự buổi tiệc truyền thống và
đến với giáo xứ, đến với anh chị em chúng ta, và nhất là đến với nhau với những lời
chúc tốt đẹp nhất của những ngày đầu Xuân.
Muốn có vé tham dự xin liên lạc quý anh chị em phân phối vé sau các thánh lễ, hoặc
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
Giáo xứ cảm ơn sự tham dự của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

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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Fifth Sunday of Ordinary Time, Cycle B
Sunday, February 4, 2018
First Reading
Job 7:1-4,6-7
Job laments his sufferings and his life.
Responsorial Psalm
Psalm 147:1-6
A song of praise for the Lord’s goodness to the lowly.
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

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
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

Second Reading
1 Corinthians 9:16-19,22-23
Paul explains the conditions under which he preaches the gospel and the
reasons why he will not accept financial help from the Corinthians.
Gospel Reading
Mark 1:29-39
Jesus cures Simon’s mother-in-law and many others as well.
Background on the Gospel Reading
Today we continue to read from Mark’s Gospel, learning more about the
ministry of Jesus. Jesus cured Simon’s mother-in-law, and she immediately
began to serve Jesus and his disciples. Jesus also cured many others who were
brought to him, healing their illnesses and driving out demons. As we will see
throughout Mark’s Gospel, Jesus did not permit the demons to speak because
they knew his identity and would have revealed it to those who were present.
On the morning after this busy day, Jesus retreated in prayer, but was pursued
by Simon and others who brought news that many people were looking for
him. At this point in Mark’s Gospel, we begin to see a distinct role for the
inner circle of Jesus’ disciples—they act as intermediaries between Jesus and
the people. Jesus reports to his disciples that they need to leave Capernaum to
preach in other places.
Today’s Gospel completes a picture of Jesus’ ministry: preaching, curing the
sick, driving out demons, and then moving on to continue this work in another
place. Mark's Gospel tells us that Jesus did this throughout Galilee.
Jesus’ compassion and healing of the sick is a sign of the Kingdom of God.
The Church continues to extend Christ’s healing presence to others in its
ministry to the sick. In the Sacrament of the Anointing of the Sick, the Church
prays for spiritual and physical healing, forgiveness of sins, and comfort for
those who are suffering from illness.
In today’s Gospel we also notice the importance of prayer in Jesus’ daily life.
Jesus rose early in the morning, removed himself from the crowds, and went to
a deserted place to pray. When the disciples found him, he told them that it
was time to move on. We believe that in his prayers Jesus found guidance and
direction from God. We also bring our decision-making to God in prayer,
asking for his guidance and direction in our lives.

Ban Trật Tự
Nguyễn Trọng Tân
281.902.8800

www.loyolapress.com

Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN
TUẦN V/TN/B
Thứ hai ngày 5/2:
Lễ thánh Agata, Trinh Nữ, Tử Đạo Mc 6, 53 - 56

Năm 1597, Nhật hoàng Tai-côt-mơ khởi sự một cuộc bắt
Đạo gay gắt vì lo ngại những người theo Đạo cấu kết với đế
quốc Tây Ban Nha để xâm lăng Nhật Bản…Số người bị bắt
trước tiên gồm 26 vị : 6 tu sĩ Dòng Phan-xi-cô, 3 tu sĩ Dòng
Tên và 17 giáo dân…Trong đó có Phao-lô Miki 33 tuổi và ba
trẻ giúp lễ…
Nhà vua ra lệnh xẻo tai, cắt mũi các ngài và đem đi đóng
đinh vào thập giá tại Na-ga-sa-ki…
Sau một thời gian ngắn để các ngài cầu nguyện, bốn lý hình
đã dùng lưỡi lê để kết thúc cộc đời của các ngài…

Nội dung Tin Mừng
Chúa Giê-su và các môn đệ đến miền Ghên-nê-xa-rét, rảo
quanh các thôn làng,và người ta tìm đến với Người để được
nghe rao giảng và được chữa lành…
Giáo huấn Tin Mừng
“Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm
nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ,
và xin Người cho họ ít ra là được chạm đến tua áo choàng của
Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.” ( c.56)

Sống Lời Chúa trong hôm nay
-vui vẻ đón nhận những oan ức với lòng vị tha để cầu
nguyện cho những ngưởi ức hiếp mình…
-biết tuyên xưng Chúa và sự thật dù phải chịu những khó
khăn…

Gương sống – thánh nữ Agata, Trinh Nữ, Tử Đạo
Sinh ra tại Si-ci-li-a, nước Ý, vào khoảng năm 230 trong
một gia đình quý phái và đạo đức…
Ngay từ nhỏ, Agata được gia đình chăm sóc, dạy dỗ kỹ
lưỡng…nên Agata đã tâm nguyện dâng mình cho Chúa, khấn
giữ đồng trinh để chỉ thuộc về một mình Chúa thôi…
Thời hoàng đế Đê-ci-ô bắt Đạo, tại Xi-ci-li-a có một ông
quan háo sắc tên là Quin-ti-a-nô nghe biết về Agata và tâm
nguyện của thánh nữ…nên ra lệnh bắt và trao cho một tú bà
phải lo dụ dỗ Agata cho bằng được…Thánh nữ đã can trường
chống trả…Quin-ti-a-nô tức giận cho quăng ngài vào lửa,
nhưng ngài vẫn sống sót…Cuối cùng thì ông ra lệnh giam ngài
vào ngục cho đến chết…
Thánh nhân chết rũ tù ngày 5 tháng 2 năm 251…

Thứ tư ngày 7/2: Mc 7, 14 - 23
Nội dung Tin Mừng
Chúa Giê-su giáo huấn mọi người về tình trạng “bên
trong” và “bên ngoài” nơi một con người để yêu cầu họ sống
ngay chính hơn: trong và ngoài ăn khớp, vì thường thì “bên
trong” ẩn chứa nhiều điều mà “bên ngoài” thì tìm cách để che
dấu…
Chúa Giê-su giải thích thêm về cách ứng xử ngay chính
này cho các môn đệ : những tà ý là từ “bên trong” và đấy mới
làm cho con người nên xấu…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
-biết chọn lựa cách sống, nghiêm túc với chọn lựa của mình
và trung kiên để làm chứng…
-chạy đến với Chúa mỗi ngày để múc lấy nguồn sinh lực và
cảm hứng trong chọn lựa đã có…

Giáo huấn Tin Mừng
“Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định
xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc
ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông
cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra,
và làm cho con người ra ô uế.” (cc. 21-23)

Thứ ba ngày 6/2:
Lễ thánh Phao-lô Miki và các bạn tử đạo: Mc 7, 1 - 13

Tục ngữ
Một sự bất tín,
Vạn sự bất tin.

Nội dung Tin Mừng
Những người Pha-ri-siêu và kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến,
nhìn thấy việc các môn đệ không rửa tay trước khi ăn theo
truyền thống Do Thái giáo…nên thắc mắc, nhưng thực tế là
ngầm lên án Chúa và các môn đệ đã phá bỏ truyền thống của
ông cha…

Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Danh ngôn
Hãy kiên nhẫn làm bổn phận của mình và giữ thinh lặng :
đấy là câu trả lời tốt nhất cho sự vu khống.
G . Washington

Chúa nêu lên một loạt những sai trái của Biệt Phái và
kinh sư…để cho họ thấy họ đã quá câu nệ lề luật, nhưng lại
quăng bỏ đi cốt lõi của lề luật: đấy là con người…Mọi thứ lề
luật – trong tôn giáo cũng như ngoài xã hội – có mục đích là
vì con người và để phục vụ con người…
Giáo huấn Tin Mừng
“Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại
cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều
điều khác giống như vậy.” ( c.13)

Bạn muốn biết giá trị của một người thì hãy lắng nghe họ,
coi họ xử thế như thế nào với người dưới của mình.
Kiêu căng của kẻ nhỏ mọn là luôn nói về minh. Kiêu
căng của người lớn là không bao giờ nói về người nhỏ
hơn mình.
Voltaire

Gương sống: thánh Phao-lô Miki và các bạn tử đạo
Ngày 15 tháng 8 năm 1949, thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê
đem Tin Mừng đến cho người Nhật…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
-sống thật hơn cả trong lời nói lẫn việc làm…
-biết kiểm soát những ý nghĩ của chính mình để làm chủ
những hành động bên ngoài…
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Thứ năm ngày 8/2: Mc 7, 24 - 30

Hãy tìm kiếm điều tốt đẹp trong mọi người và mọi tình
huống – bạn hầu như sẽ luôn luôn tìm thấy.
Brian Tracy – nhà hùng biện, tư vấn chuyên
nghiệp

Nội dung Tin Mừng
 Câu chuyện trao đổi với người đàn bà xin Chúa trừ
quỷ cho con mình…
 Chúa đã lám phép lạ trừ quỷ cho con gái bà…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
-để Lời Chúa và ơn Chúa hướng dẫn những gì chúng ta
nghe và thấy…để - qua những điều nghe được và thấy được –
chúng ta tạ ơn và lọc lựa những gì hữu ích…
-giới hạn tầm nhìn và chọn lọc điều cần nghe…để mình
không vấp ngã…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Người nói với bà: “Vì bà đã nói thế, nên bà cứ về
đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” ( c.29)
Tục ngữ
Văn hay chẳng nỡ đọc dài
Vừa mở đầu bài đã biết văn hay

Thứ bảy ngày 10/2 : Lễ thánh Scholastia, Trinh Nữ
Mc 8, 1 - 10

Nội dung Tin Mừng
 Chúa thương những người đã đến và ở lại để nghe
Người giảng và chứng kiến những phép lạ Người làm trong
suốt ba ngày ròng…Người muốn có chút gì để họ lót bụng
trước khi ra về…
 Chúa làm phép lạ từ bảy chiếc bánh và mấy con cá
nhỏ để bà con có một bữa ăn no nê…

Nhún nhường quý trọng biết bao
Khoe khoang kiêu ngạo ai nào có ưa
Bây giờ chưa biết vàng thau,
Đời sau quý trọng người cao tu hành
Danh ngôn
Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng cố
gắng trở thành người thành công hay hạnh phúc. Tốt hơn
hãy trở thành một người có giá trị.
Albert Einstein

Giáo huấn Tin Mừng
 “Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm
lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn
đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân
chúng.” ( c. 6)

Đừng quá xem trọng điều gì. Hãy tiếp nhận mọi sự may
rủi cách nhẹ nhàng.
Thomas Jefferson (1743 – 1826) – triết gia, Tổng Thống
thứ 3 của Hoa Kỳ, người sáng lập Đảng Dân Chủ

Gương sống: thánh Scholastica, Trinh Nữ
Ngài là em ruột của thánh Biển Đức…
Ngài sinh năm 480 tại Sa-bi-na , miền Nu-xi-a…
Lớn lên trong môi trường giáo dục thánh thiện và được sự
hướng dẫn rất tốt của người anh, thánh nữ đã quyết tâm từ
khước nhiều lời cầu hôn của các thanh niên quý tộc thời đó…
để dâng hiến trọn đời cho Chúa…Ngài đến gần Nhà Dòng của
thánh Biển Đức để lập Cộng Đoàn với ước mơ được anh mình
trực tiếp hướng dẫn, nhưng – do bận rộn – mỗi năm hai amh
em chỉ gặp nhau được một lần vào trước Mùa Chay…
Lần gặp nhau cuối cùng tại Mon-tê Cat-xi-nô – theo
tường thuật của thánh Grê-gô-ri-ô Cả - hai anh em đã trao đổi
cả ngày về những vấn đề đạo đức và cùng nhau dùng bữa tối…
Trời khuya, thánh nữ ước muốn anh ở lại với mình để cùng
nhau trao đổi thêm về Chúa, nhưng thánh Biển Đức không
muốn ở lại đêm ngoài tu viện…Thánh nữ Scholastica đã cầu
nguyện và Chúa đã cho một cơn mưa dữ dội cầm chân thánh
Biển Đức…
Ba ngày sau, trong tu viện, thánh Biển Đức ngước nhìn
trời và thấy linh hồn em mình như cánh bồ câu bay thẳng về
trời…Người vui mừng tạ ơn Thiên Chúa…
Đó là ngày thánh nữ Scholastica qua đời : ngày mùng 10
tháng 2 năm 543…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
-thật khiêm hạ và rất nhẹ nhàng để giới thiệu Chúa với
những người chúng ta gặp hằng ngày…
-đừng quá bận tâm đến những phê phán mà chúng ta biết
là do ý không tốt…
Thứ sáu ngày 9/2: Mc 7, 31 - 37

Nội dung Tin Mừng
 Chúa chữa lành người câm điếc và dân chúng nhìn
nhận những gì Chúa làm đều là những điều tốt đẹp…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Họ hết sức kinh ngạc và nói: “ Ông ấy làm việc gì
cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm
nói được.” ( c. 37)
Tục ngữ
Ăn ngay nói thật:
Mọi tật mọi lành…

Sống Lời Chúa trong hôm nay
-tập để có những trao đổi tốt lành, trong sáng giữa những
người thân và bạn bè…
-tập để nhìn ra sự lo lắng mọi mặt Chúa dành cho ta qua
những sự kiện và tình huống ta gặp mỗi ngày…

Tu thân rồi mới tề gia:
Lòng ngay nói thật – gian tà mặc ai
Danh ngôn
Hết mình vì cái thiện – sự cống hiến theo tiếng gọi của
lương tâm hơn là vì những ràng buộc từ bên ngoài –
vừa là thuốc giải độc cho nỗi đau, vừa là nguồn hạnh
phúc lớn lao.
Sylvia Boorstein
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Hãy Tìm Những Người Đọc Sách Thánh Giỏi Cho Thánh Lễ”
Vatican City, ngày 31 tháng 1 năm 2018 CNA / EWTN News. Đức Thánh Cha
Phanxicô đã nói về tầm quan trọng của Phụng vụ Lời Chúa, và tầm quan trọng của
việc những người có thể công bố bài đọc cùng các bài Thánh Vịnh.
"Chúng ta phải tìm kiếm những người đọc sách giỏi!" ĐTC đã nói trong buổi triều
yết chung ngày 31 tháng 1.
Những người đọc sách và Thánh Vịnh hiểu những gì họ đang đọc để có thể truyền
đạt Lời Chúa, ĐTC giải thích họ cần phải chuẩn bị bằng cách đọc qua văn bản
trước Thánh lễ.
Khi ai đó đọc tốt, họ không “đổi nghĩa của lời họ đọc", điều này giúp tạo ra "một bầu khí tiếp nhận trong thinh
lặng," ĐTC nói, điều này rất quan trọng, bởi vì “chưa đủ để chỉ nghe bằng tai, mà phải tiếp nhận trong lòng mình
hạt giống Lời Chúa, để được sinh hoa kết trái."
Trong lời chú giải này, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh điều quan trọng là chúng ta phải tập trung và lắng nghe những
bài đọc bằng một trái tim rộng mở, không bị chi phối hoặc nói chuyện làm chia trí những người chung quanh.
"Khi các thừa tác viên công bố những lời Kinh Thánh - bài đọc 1, đáp ca, bài đọc 2, và Phúc Âm - chúng ta phải
lắng nghe và mở rộng lòng đón nhận", ĐTC nói. "Bởi vì chính Thiên Chúa đang nói với chúng ta. Đừng chia trí
phân tâm, hoặc nói chuyện trong lúc đó." Trong Phần Phụng Vụ Lời Chúa, không được thay thế các văn bản
không phải là Kinh Thánh hoặc bỏ xót các bài đọc.
Liên quan đến Phụng Vụ của Giáo Hội, khi các bài đọc được công bố trong mỗi nhà thờ, đó là cách làm sống
mạnh sự “hiệp thông trong giáo hội”, và vì lý do này, nếu “chủ quan chọn lựa” những việc khác trong lúc đó là
điều sai trái.
"Thay thế Lời Chúa bằng những thứ khác làm bớt đi và thoái thác cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và Dân Chúa
trong sự cầu nguyện."
Đức Giáo Hoàng nhắc lại nghe ai đó đọc báo trong Thánh Lễ "vì đó là tin tức trong ngày." Điều này không ổn,
ĐTC nói. "Lời Chúa là Lời của Chúa! Chúng ta có thể đọc báo sau. Nhưng trong Thánh Lễ chúng ta đọc Lời
Chúa."
Mỗi phần trong Thánh Lễ đều có ý nghĩa và quan trọng, bao gồm Phụng vụ Lời Chúa, qua đó "Thiên Chúa nói,
chúng ta lắng nghe Người, và rồi thực hành những gì chúng ta đã nghe."
Và "chúng ta cần phải lắng nghe Lời Chúa!" ĐTC nhấn mạnh. "Đây thực sự là dữ kiện quan trọng của cuộc
sống," như Phúc Âm Thánh Matthêu nói: "Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng
Thiên Chúa phán ra.”
ĐTC nói: “Trong dụ ngôn Người Gieo Giống, chúng ta nghe kết quả khác nhau của những hạt giống rơi trên địa
thế khác nhau, "tác động của Thần Khí Chúa, làm cho tâm hồn biết đáp trả Lời Chúa được nghe trong thánh lễ,
giúp trở nên ân sủng là hành trang cho đời sống hàng ngày".
ĐTC tiếp: Thật vậy, chúng ta phải lắng nghe lời khuyên dạy của Thánh Giacôbê Tông Đồ, Người nói với chúng
ta "hãy là những người thực hành Lời Chúa, chứ đừng chỉ là những người nghe, nếu không chỉ tự lừa dối mình."
ĐTC Phanxicô giải thích, Lời của Chúa, đặc biệt khi chúng ta nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ, là lương thực quan
trọng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. ĐTC tự hỏi: "Làm thế nào chúng ta có thể đối mặt với cuộc hành trình
trần thế, với bao lao lực và thử thách, nếu không được nuôi dưỡng và soi sáng bởi Lời Chúa được vang vọng
trong phụng vụ?"
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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

Cần mướn một phụ nữ khỏe mạnh,
tận tâm, hiền hậu, ở luôn tại tư gia để
săn sóc cụ già. Bao ăn ở, lương hậu.
Liên lạc: 703.389.9825

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.

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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