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TÌNH THƯƠNG
Cách đây ít lâu, một người lính Mỹ đang
ngồi trên xe buýt ở Thụy Điển nói chuyện
với một người đàn ông ngồi bên cạnh
rằng, “Nước Mỹ là một quốc gia dân chủ
nhất trên thế giới. Những người công dân
bình thường có thể đi tới toà Bạch Ốc để
gặp tổng thống và thảo luận công việc”.
Người đàn ông bên cạnh trả lời, “Điều đó
đâu có đáng là gì. Ở Thuỵ Điển, nhà vua
và dân chúng cùng đi với nhau trên cùng
một chiếc xe buýt kìa”. Khi người đàn
ông vừa nói chuyện đó bước xuống khỏi
xe buýt, người lính Mỹ đã được các hành
khách khác còn lại trên xe nói cho biết
người ấy chính là vua Gustav Adolf VI.
Trong bài Phúc âm hôm nay nói về “Dụ
ngôn cuộc phán xét chung” nói lên những
điều nghịch thường của đức tin Kitô giáo.
Ngày nay nói đến sự cai trị, người ta nghĩ
đến sức mạnh của vũ trụ, quyền lực, kinh
tế, tiền bạc, quảng cáo, thị trường… Chúa
Giêsu nói đến sự cai trị bằng tình yêu,
phục vụ và trách nhiệm. Chúa Giêsu là
Đức Vua. Người đến không phải để được
phục vụ, nhưng phục vụ, và hy sinh mạng
sống của Người làm giá cứu chuộc cho
nhiều người. Vương quốc của Người gồm
những người cùng cực, nghèo khổ, đói
khát, trần truồng, bị bỏ rơi và tù tội.
Những ai săn sóc, phục vụ cho những nhu
cầu cần thiết của họ thì thuộc về vương
quốc của Người.
Ngược lại, chúng ta sẽ bị phạt “nếu chúng
ta bỏ qua không đáp ứng những nhu cầu
nghiêm trọng của những người nghèo khó
và của những kẻ bé mọn, anh chị em của
Ngài”. “Thiên Chúa chúc phúc cho những
ai giúp đỡ những người nghèo và Ngài lên
án những kẻ ngoảnh mặt đi”. Trong cuốn
sách “One Heart Fullof Love”, Mẹ Têrêsa
Calcutta cũng đã cảnh giác:

“Đức Kitô đã lấy sự trao ban trọn vẹn
Trần Văn Quang
toàn thân mình làm điều kiện để có sự
832.566.3664
sống. Người sẽ phán xét chúng ta khi giờ
Giải Tội: * Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
chết đến. Chúng ta sẽ được xét đoán trên
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hay theo hẹn
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trên thái độ chúng ta đối với họ. Người
nói với chúng ta: “Ta đói nhưng các ngươi
đã không cho Ta ăn. Ta đói bánh, đói sự
công bằng, đói nhân phẩm con người,
nhưng các ngươi đã bỏ mặc Ta! Ta trần
truồng và bị tước hết mọi điều cần thiết,
Ta bị sự công bằng chối từ, và ngay cả
điều đơn giản nhất được nhìn nhận rằng
Ta cũng giống như các ngươi, được cùng
một Thiên Chúa tình yêu tạo dựng nên để
yêu thương và được yêu thương, ngay
chính điều đơn giản đó, Ta cũng bị khước
từ. Các ngươi đã để mặc Ta chết, mặc Ta
cô đơn và bị xua đuổi. Ta đã bị quẳng ra
đầu đường xó chợ, không một ai đoái
hoài, không một ai thương xót và chôn
vùi trong quên lãng”.
Một người thanh niên tên là Michael
Christensen đã trải qua một thời gian
phục vụ chung với Mẹ Têrêsa trong
những xóm dân nghèo ở Calcutta. Trong
cuốn sách của anh tựa đề là “City Streets,
City People”, anh mô tả về một gánh
nặng đau đớn không thể tưởng tượng nổi
mà Mẹ Têrêsa đã phải chứng kiến mỗi
ngày:
Anh kể lại rằng một ngày nọ Mẹ Têrêsa
đã cứu được một em bé bị bỏ rơi dưới
cống rãnh. Cánh tay và bàn chân của em
đã bị lũ chuột rúc rỉa mất gần hết. Vào
cuối ngày hôm đó, Mẹ Têrêsa hỏi Michael
Christensen rằng anh đã trông thấy Chúa
Giêsu chưa. Christensen vẫn còn đang tập
trung vào những hình ảnh kinh hoàng xẩy
ra chung quanh, đã chấp nhận rằng anh
không thấy Chúa Giêsu ở đâu cả. Mẹ
Têrêsa đã dùng những lời giảng dạy của
Chúa Giêsu trong chương 25 của thánh
Matthêu về việc săn sóc những người
nghèo đói, yếu đuối để giải thích cho anh.
Và sau cùng Mẹ chỉ nói rất đơn giản
rằng, “Con đã làm cho chính Ta”. Mẹ
Têrêsa đã nhìn thấy Chúa Giêsu chung
quanh Mẹ mỗi ngày.

http://giaophanthaibinh.org

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

Chủ Tịch

SỔ GHI TÊN CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI
Trong tháng 11, Sổ Ghi Tên Các Linh Hồn được đặt ở cuối nhà thờ, trước Giếng
Rửa Tội. Giáo Xứ sẽ cầu nguyện cho các linh hồn trong suốt tháng 11.

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
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

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
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
713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Trí

LỚP GIÁO LÝ RỬA TỘI TRẺ EM
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 từ 8:30 đến 11:00 sáng sẽ có lớp Giáo Lý Rửa Tội
dành cho cha mẹ có con em dưới 7 tuổi. Phụ huynh và người đỡ đầu phải tham
dự lớp Giáo lý. Xin ghi danh trong ngày học tại Giáo Xứ. Xin không mang trẻ
em đến lớp học.
PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2021
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 thứ tự của số phòng bì (1, 2, 3….v.v).
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, nhưng muốn có phong bì, xin liên lạc VP giáo
xứ. Chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người.
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: Donations/Đóng Góp Qua Mạng (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 $16,066 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.

713.894.1159

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

Phan Minh Phượng

THÁNH LỄ TẠ ƠN
Thứ Năm, ngày 26 tháng 11, có hai Thánh Lễ 9:00 và 11:00 giờ sáng. Không có
Thánh Lễ 7:00 giờ sáng và 7:00 giờ tối.

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.

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
Phó Tế Hoàng Anh Dũng
713.417.6689
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 TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN, A
THỨ HAI TUẦN 34 TN
Lc 21,1-4

ngược giá trị đạo đức, để làm chứng cho Tin Mừng sự sống.
Đó mới là bài ca đích thực tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Các
Thánh Tử đạo Việt Nam.

CHÚA ĐỂ Ý ĐẾN NGƯỜI NGHÈO
Chúa Giê-su cũng thấy một bà góa túng thiếu kia bỏ vào đó
hai đồng tiền kẽm. (Lc 21,2)

Mời Bạn: Ngày nay, Giáo hội vẫn còn tiếp tục chiến đấu với
thế gian để bảo vệ những giá trị của Tin Mừng. Bạn và tôi
cũng là những thành viên của Giáo hội. Hãy mạnh dạn nói
‘không’ với những giá trị trần thế để nên chứng nhân cho đức
tin, bạn nhé! Cụ thể, hôm nay bạn quyết tâm làm gì để mừng
ngày lễ trọng đại của Giáo hội Việt Nam?

Suy niệm: Đức Giê-su gắn liền sứ mạng cứu độ của Ngài với
người nghèo khó. Quả vậy, Ngài sinh xuống gian trần trong
nơi nghèo hèn, sống một kiếp sống nghèo khó, giảng
dạy “hạnh phúc cho người nghèo khó” và chính Ngài đã chết
như một người tử tội. Ngài đồng cảm với người nghèo, ưu ái
quan tâm đến người nghèo. Ngài đã tinh tế nhận ra bà góa
nghèo bỏ vào hòm dâng cúng hai đồng tiền kẽm. Ngài nêu cao
giá trị của người nghèo: bà này quảng đại dâng cúng nhiều hơn
hết, vì bà bỏ tất cả những gì nuôi sống bà. “Nghèo” không phải
là giá trị đáng đề cao, nhưng đón nhận cuộc sống nghèo, để
thêm lòng phó thác cậy trông vào Chúa, siêu thoát với của cải,
cũng như sống tình liên đới với nhau. Đức Giê-su không nhìn
bề ngoài nhưng nhìn thấy tấm lòng quảng đại của bà góa
nghèo, để nêu gương cho ta.

Sống Lời Chúa: Bắt đầu ngày mới bằng một hy sinh, một việc
từ bỏ nho nhỏ để nuôi dưỡng đức tin.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã cho
Giáo hội Việt Nam có những chứng nhân anh dũng. Xin cho
chúng con sống niềm tự hào ấy bằng lối sống đậm chất Tin
Mừng. Amen.
THỨ TƯ TUẦN 34 TN
Lc 21,12-19

Mời Bạn: Chúng ta không thể giải thích hết tại sao Đức Giêsu sống nghèo, nhưng chắc một điều là Ngài muốn Giáo Hội
cũng như các môn đệ của Ngài chọn cách sống này từ bỏ này:
Không chỉ từ bỏ vật chất, mà còn từ bỏ chính bản thân mình.
Ai hiểu được thì hiểu, nhưng Đức Giê-su, Đấng chúng ta tin
thờ, Ngài đã sống nghèo như thế.

BIẾN GIAN NGUY NÊN CHỨNG TÁ
“Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” (Lc 21,13)
Suy niệm: Thế gian vốn thù ghét những gì khác biệt với mình,
đang khi ấy lối sống theo tinh thần Tin Mừng của người môn
đệ Chúa lại đi ngược với tinh thần thế gian. Không lạ gì Chúa
Giê-su báo trước số phận bi thảm của người môn đệ trong thế
gian: bị bách hại, chịu nhiều gian nan hoạn nạn. Tuy nhiên,
Chúa khích lệ chúng ta đừng sợ hãi khi bị thù ghét và bách hại,
bởi chính Ngài sẽ luôn ở cùng, đồng hành, ban ơn nâng đỡ, soi
sáng cho chúng ta biết việc phải làm, giúp chúng ta không chỉ
vượt thắng được những trở ngại trên con đường nên thánh, mà
còn ban ơn nâng đỡ, biến những gian nan khốn khó, nghịch
cảnh đó trở thành cơ hội để chúng ta làm sáng lên Tin Mừng
của Ngài.

Sống Lời Chúa: Sống đạm bạc, giản dị đối với bản thân,
nhưng rộng rãi chia sẻ với người khó nghèo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, đức khó nghèo của Chúa
khiến biết bao tâm hồn say mê: một thánh Phan-xi-cô Át-xi-di;
một thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta… Các ngài chọn nên thánh
bằng cuộc sống nghèo. Xin cho con cảm được niềm vui của
cuộc sống nghèo, và còn hơn nữa, được Chúa để ý nhìn đến
con. Amen.

Mời Bạn: Bạn và tôi đều chung cảm nghiệm về sự yếu đuối,
mỏng giòn, bất toàn của phận người. Vì thế, nhiều khi đứng
trước những đòi hỏi nên thánh, cũng như đương đầu với những
khó khăn, thách đố trên đường nên thánh, chúng ta thường dễ
thối chí nản lòng. Nhưng ơn Chúa luôn đủ cho chúng ta, sức
mạnh của Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của ta
(x. 2 Cr 12,9). Chỉ cần chúng ta bám víu vào Chúa, trông cậy ở
tình thương, sự đỡ nâng của Ngài, thì cùng với Chúa chúng ta
sẽ biến gian nguy trở thành cơ hội để làm sáng danh Chúa.

THỨ BA TUẦN 34 TN
Các Thánh Tử đạo Việt Nam
Lc 9,20-26
PHÁT HUY GIÁ TRỊ ĐỨC TIN
“Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất
mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”
(Lc 9,24)
Suy niệm: Trong lịch sử Giáo hội, khi hạt giống đức tin được
gieo trồng ở đâu, miền đất ấy thường được tắm gội bằng máu
của các chứng nhân tử đạo. Giáo hội Việt Nam cũng thế, trong
số 117 vị tử đạo, có 21 vị là các nhà truyền giáo từ Châu Âu
(11 Tây Ban Nha, 10 Pháp), những người sẵn sàng rời quê
hương, từ bỏ cuộc sống văn minh, sung túc, để chia sẻ những
giá trị Tin Mừng cho chúng ta. Nói như thánh Phao-lô ‘tôi
chấp nhận mất mọi sự để có thể biết được Đức Ki-tô’ (Pl 3,8).
Vâng, các ngài đã biết giá trị đích thực của đức tin, đã anh
dũng lên đường rao giảng Tin Mừng. Tự hào được làm con
cháu các Thánh Tử đạo, chúng ta hôm nay phải nuôi dưỡng và
phát triển những giá trị đức tin ấy, can đảm từ bỏ những gì trái
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc, hoặc khi khó khăn, bạn
hãy dừng lại một chút,xin ơn Chúa trợ giúp.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con, để con
luôn tín thác vào quyền năng, lòng thương xót của Chúa. Nhờ
đó, con không nản lòng trước những khó khăn, nhưng luôn
gắn bó với Chúa cho trọn đời. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 34 TN
Lc 21,20-28

Ngôi Lời. Khẳng định ấy của Chúa giúp ta bám chặt vào Lời
Ngài như kim chỉ nam, như ngọn hải đăng hướng dẫn đời sống
đức tin của mình. Bạn sẽ khởi động niềm xác tín bằng việc
mỗi ngày dành vài phút thinh lặng cầu nguyện với Lời Hằng
sống ấy.

TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH
“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và
vinh quang ngự trong đám mây mà đến.” (Lc 20,27)

Sống Lời Chúa: Ngày hôm nay khi nghe Lời Chúa, chúng ta
hãy vững lòng trông cậy, chớ cứng lòng, nhưng hãy tin.

Suy niệm: Có thể nói năm 2020 thật khó quên với dấu ấn của
nhiều thiên tai dịch bệnh. Đại dịch Covid-19 với nỗi lo sợ chết
chóc và thiệt hại trong công ăn việc làm chưa qua thì những
cơn bão lũ lại ập xuống miền Trung, để lại nhiều mất mát tang
thương. Trước những tai họa đó, người ta thường hỏi: Nếu có
Thiên Chúa, sao Người lại để đau khổ có mặt và hành hạ con
người? Chúng ta biết rằng, khi con người tàn phá thiên nhiên
và phá vỡ quy luật tốt đẹp Chúa đã dựng nên, thì những thiên
tai đó xảy ra, một phần cũng là hậu quả của sự dữ do chính
con người gây ra. Đành rằng Thiên Chúa không tạo ra sự dữ,
nhưng qua đó Người dạy cho con người về sự giới hạn của
chính mình, để biết sống phó thác, thanh luyện chính mình và
sống đúng với ơn gọi dành cho mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con xác tín vào Lời Chúa dạy
“Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” Con tin Thầy là Ngôi Lời
Thiên Chúa, đến trần gian mạc khải cho con biết tấm lòng của
Thiên Chúa. Hôm nay con muốn thưa như thánh Phê-rô:
“Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 34 TN
Lc 21,34-36
LUÔN LUÔN SẴN SÀNG
“Anh em phải đề phòng… Anh em hãy tỉnh thức và cầu
nguyện luôn.” (Lc 21, 34.36)

Mời Bạn: ĐTC Phan-xi-cô trong Tông huấn “Đức Ki-tô Đang
Sống” (Christus Vivit), đã nhắc lại điều mà Ngài gọi là sự thật
vĩ đại, đó là: Đức Ki-tô đã chiến thắng sự dữ nhờ cuộc Phục
sinh của mình. Đức Ki-tô vẫn đang sống và đang hiện diện ở
đây, nơi cuộc đời của mỗi chúng ta giữa bao đau khổ; và
Người chờ chúng ta đưa tay ra để Người cứu vớt (số 125-128).
Bạn có thật sự muốn mình được cứu và sẵn sàng chìa tay ra
với Chúa để mình được cứu không?

Suy niệm: Trong ngày cuối của Năm Phụng vụ, người tín hữu
được mời gọi sẵn sàng chờ đón ngày Chúa trở lại qua ba thái
độ sống sau đây : 1/ Đề phòng, là biết chuẩn bị trước để đối
phó, ngăn ngừa những thiệt hại có thể xảy ra. Hãy làm cho
lòng mình khỏi những vướng bận của đam mê lạc thú, chè
chén say sưa và lo lắng thái quá đời sống vật chất. 2/ Tỉnh
thức, là không để mình rơi vào sự tối tăm, lầm lạc, nhưng
bước đi trong ánh sáng của niềm hy vọng, như người quản gia
làm phận vụ của mình cách trung tín và quảng đại. 3/ Cầu
nguyện, là ở lại và kết hợp với Chúa trong từng suy nghĩ, lời
nói và việc làm. Ngày trở lại của Con Người, hay ngày tận thế
của thế giới, hoặc ngày cuối đời của mỗi người đều bất ngờ,
không ai biết trước được.

Sống Lời Chúa: Trong bầu khí thinh lặng bạn dâng lời cầu
nguyện như các tông đồ xưa: “Lạy Chúa, xin ban đức tin cho
chúng con” (Lc 17,5).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những đau khổ hằng ngày làm
chúng con muốn quỵ ngã, xin giúp con biết một lòng tin tưởng
và hoàn toàn phó thác nơi Tình Yêu vô biên của Chúa. Amen.

Mời bạn: Lời cảnh báo của Chúa nhắc nhở ta rằng cuộc sống
ta trên trần gian có ý nghĩa sâu sắc, là món quà Thiên Chúa
tặng ban. Cuộc sống ấy dễ cuốn hút, làm ta dần xa Chúa. Để
sẵn sàng cho Ngày cuối cùng, cho cuộc gặp gỡ đầy hân hoan
với Chúa, mỗi Ki-tô hữu cần luôn luôn thực hành ba thái độ:
Đề phòng - Tỉnh thức - Cầu nguyện.

THỨ SÁU TUẦN 34 TN
Lc 21,29-33
LỜI CHÚA KHÔNG HỀ ĐỔI THAY
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua
đâu.” (Lc 21,33)

Chia sẻ: Nếu giờ này Chúa đến, bạn sẽ làm gì?

Suy niệm: Lời Chúa trong Kinh Thánh được diễn tả bằng
ngôn ngữ loài người, là phương thế Thiên Chúa sử dụng để
giáo hóa con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lời Chúa
ấy không chỉ có sức mạnh đổi mới cái nhìn, đốt nóng nhiệt
huyết con tim, thay đổi lối ứng xử, nhưng còn nằm trong giá
trị bất di bất dịch muôn đời. Tính bất di dịch này vừa nói lên
rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn năng “thông biết mọi sư,” vừa
minh chứng rằng Đức Ki-tô, Ngôi Lời Thiên Chúa, “hôm qua
cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời.” Tính không
hề bị đổi thay của Lời bảo đảm cho tất cả những ai muốn thực
thi Lời ấy khỏi những băn khoăn, nghi ngại về tính hiệu quả
mình sẽ nhận được.

Sống Lời Chúa: Sống trọn giây phút hiện tại của bạn với lòng
tin, tình mến và trách nhiệm trong bậc sống, bổn phận của
mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cứ mãi chạy theo thú vui trần
thế, những lắng lo không đâu, quên mời Chúa cùng đi với con.
Xin cho con luôn sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với Chúa trong
Ngày sau hết của đời mình. Amen.
.
https://thanhlinh.net

Mời Bạn: Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Lời Chúa Giê-su
dạy ta có giá trị muôn đời vì nơi Ngài, Lời không chỉ trong
tâm trí, trên môi miệng, nhưng chính là Ngôi vị của Ngài:
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THE SOLEMNITY OF OUR LORD JESUS CHRIST THE KING
First Reading
Ezekiel 34:11-12,15-17
God himself will shepherd the people of Israel.

To accept Jesus is to accept him who suffered and died
on the Cross as one of the least ones.
Family Connection
In today’s Gospel, Jesus teaches us that we will be
judged on only one thing: the acts of mercy we have
shown to the least among us. Jesus identifies with the
least ones; thus we serve Jesus whenever we serve one of
the least ones. The Church calls the actions that Jesus
described in today’s Gospel the Corporal Works of
Mercy. These works are to feed the hungry, to clothe the
naked, to bury the dead, to shelter the homeless, to visit
the sick and imprisoned, and to give alms to the poor. In
these actions we show God’s compassion and mercy to
those in need.

Responsorial Psalm
Psalm 23:1-2,2-3,5-6
The Lord is our shepherd.
Second Reading
Corinthians 15:20-26,28
Because Christ has been raised from the dead, all those
who have died will also be raised.
Gospel Reading
Matthew 25:31-46
Jesus teaches that when the Son of Man comes in glory,
he will judge the nations, separating the sheep from the
goats.

As you gather as a family, recall the list of the Corporal
Works of Mercy. Talk about some concrete examples of
how your family might do these actions in your
community and then discuss why it is important that we
do these things. Read Matthew 25:31-46. Ask: Why does
Jesus say we ought to do these works of mercy?
(Because whenever we show mercy to another person,
we show mercy to Jesus himself.) Choose one Corporal
Work of Mercy that your family will act upon this week.
Pray together that your family will see and serve Jesus in
the least ones among us. Pray the Lord’s Prayer or
an Act of Love.

Background on the Gospel Reading
Today’s Gospel passage is the conclusion of Jesus’
discourse with his disciples. It is about the end of time,
the coming of the Son of Man, and the final judgment.
We hear this description of the final judgment at the
conclusion of our liturgical year, the Solemnity of Our
Lord Jesus Christ the King. In the context of Matthew’s
Gospel, this passage might also be read as a conclusion
of Matthew’s report on Jesus’ life and ministry; the
remaining chapters report the events of Jesus’ Passion
and Resurrection.

Act of Love
O my God, I love you above all things with my whole
heart and soul, because you are all good and worthy of
all my love. I love my neighbor as myself for the love of
you. I forgive all who have injured me and I ask pardon
of those whom I have injured. Amen.

In today’s Gospel, Jesus describes to his disciples the
scene of the judgment of the Son of Man. All the nations
will be assembled before him, and he will separate them
as a shepherd separates sheep and goats upon their return
from the pasture. The judgments made by the Son of
Man will be based upon the acts of mercy shown to the
least ones—the hungry, the thirsty, the naked, the ill, and
the imprisoned. Indeed, Jesus, who suffered on the
Cross, identifies himself with the least ones.

www.loyolapress.com

Recall that last week’s parable of the talents taught us
that the gifts that we have been given are intended to be
used for the service of others, especially the least among
us. Our judgment before God will be based not only on
how we have used these gifts and talents, but also on
how we have extended ourselves in service to these least
ones. Indeed, Jesus tells us that whenever we have served
these least ones, we have served Christ himself.
When we read today’s Gospel in the context of the
chapters that follow in Matthew’s Gospel, we learn the
extent to which Jesus identifies with the least ones. In
accepting death on the cross, Jesus shows himself to be
one of the hungry, the naked, the ill, and the imprisoned.
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