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Giải Tội:

Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Phúc Âm theo Thánh Marcô (Chúa Nhật hôm nay áp chót niên lịch Phụng Vụ) đề cập
đến ngày cánh chung và những gì sẽ xảy đến trong ngày tận thế. Chúa Giêsu nói về
Người trong Ngày Phán Xét Chung: “Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người ngự đến
trong đám mây với quyền năng cao cả và vinh quang. Rồi Ngài sai các thiên thần đi
quy tụ những kẻ được tuyển chọn từ khắp bốn phương…”
Hôm nay chúng ta được mời gọi suy tưởng đến lúc mọi người sẽ phải gặp Chúa, sau
giây phút cuối cùng của cuộc đời hay ngày cánh chung của vũ trụ.
Một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ phải lìa bỏ cõi đời này. Tuy nhiên mấy ai biết
mình sẽ phải ra đi lúc nào? Cái chết thì chắc chắn nhưng thời giờ, nơi chốn và cách
thức chết thì bấp bênh vô định. Sau giây phút cuối cùng trên dương thế, chúng ta có
chắc chắn lúc ấy sẽ trình diện với Chúa bằng đôi tay đầy công nghiệp với những việc
lành bác ái trong cuộc sống hay không? Mọi người sẽ phải tính sổ cuộc đời với Chúa,
hãy tự hỏi chính mình đã, đang và sẽ sử dụng những nén bạc là: thời giờ, sức lực, tài
năng, ân sủng tinh thần, vật chất Ngài trao gởi như thế nào?
Chúng ta đang sống để chuẩn bị cho giây phút định mệnh ấy. Hãy sống những ngày
hiện tại thật trọn vẹn cho Thiên Chúa và tha nhân, nhờ đó chúng ta sẽ được hưởng
niềm hạnh phúc Nước Trời.
Sinh hoạt Giáo Xứ:
 Tháng 11, cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn đã qua đời, chúng ta tiếp tục tham
dự thánh lễ sốt sáng, cầu nguyện và thực thi những việc bác ái với ý chỉ cầu
nguyện cho các linh hồn.
 Công trình xây dựng thêm chỗ ngồi trong nhà thờ của giáo xứ chúng ta đã và đang
tiến hành. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho công trình được tiếp tục diễn
tiến tốt đẹp.
Bắt đầu từ cuối tuần này, giáo xứ chúng ta tiếp tục phát động việc gây quỹ giai
đoạn III cho việc nới rộng nhà thờ qua việc bán vé cho buổi tiệc tại Nhà Hàng
Kim Sơn mừng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Xin kêu gọi tất cả mọi người tiếp tục
ủng hộ trong đó có việc mời thân nhân, họ hàng, bạn hữu tham dự bữa tiệc vào
ngày 1 tháng 2 năm 2019.
Chân thành cám ơn tất cả công sức, tài năng, hiện kim của quý ông bà và anh chị
em đã và đang hy sinh đóng góp; để chung tay tiếp tục phát triển gia đình giáo xứ
Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, được gầy dựng do công sức của cố Đức Ông
Philliphê Lê Xuân Thượng, một vị mục tử đáng kính đã hết mình vì đàn chiên.
Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể luôn đồng hành với chúng ta.

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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HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

Chủ Tịch

THÁNH LỄ TẠ ƠN (THANKSGIVING)
Thứ Năm, ngày 22 tháng 11, Thánh Lễ Tạ Ơn lúc 9:00 sáng. Sau Thánh Lễ có tiệc trà
mừng lễ. Không có Thánh Lễ 7:00 sáng và 7:30 tối.

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
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

SỔ GHI TÊN CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI
Trong tháng 11, Sổ Ghi Tên Các Linh Hồn đã qua đời được đặt ở cuối nhà thờ, trước
Giếng Rửa Tội. Giáo Xứ sẽ cầu nguyện cho các linh hồn trong suốt tháng 11.
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 18 tháng 11 lúc 12:45 trưa, để chuẩn bị cho Tĩnh Tâm.
TRƯỜNG MẪU TÂM NGHỈ LỄ TẠ ƠN
Chúa Nhật, ngày 24 tháng 11, Trường Mẫu Tâm nghỉ Lễ Tạ Ơn và không có Thánh Lễ
2:30 trưa.
THÁNH LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (LỄ BUỘC)
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 12: Thánh Lễ Vọng 6 giờ tối
Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12: Thánh Lễ 7 giờ, 9 giờ và 11 giờ sáng
(Thánh Lễ 6 giờ chiều thứ Bảy như thường lệ, thay cho Chúa Nhật)
NHỮNG LỚP HUẤN LUYỆN TRONG GIÁO XỨ
1. Lớp huấn luyện cho các em Giúp Lễ (mới và cũ), Thứ Bảy, ngày 1 tháng 12
lúc 1 giờ trưa trong Nhà Thờ.
2. Lớp huấn luyện Thừa Tác Viên Đọc Sách (mới và cũ), Thứ Bảy, ngày 1 tháng 12
lúc 7:15 tối trong Nhà Thờ.
3. Lớp huấn luyện Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường (mới và cũ), Thứ Bảy,
ngày 1 tháng 12 lúc 7:45 tối trong Nhà Thờ.
TRẺ EM THAM DỰ THÁNH LỄ
Quý phụ huynh, khi mang trẻ em đi tham dự Thánh Lễ, xin đừng để các em chạy hoặc
nghịch trong Phòng Ấu Nhi hay ở ngoài tiền sảnh hoặc trong nhà thờ để việc thờ phượng
được nghiêm trang sốt sáng.
NHÀ HÀNG VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BẢO TRỢ GIÁO XỨ
Khách hàng đến các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại mang RECEIPT về cho Giáo Xứ,
các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần 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 quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
 Phở Duy - 10%
 Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
 68 Crawfish & Seafood Express - 15%
 Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $19,143 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

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
Vũ Ngọc

832.473.3767
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CHƯƠNG TRÌNH MÙA VỌNG
TĨNH TÂM
*Những ngày Tĩnh Tâm: Thánh Lễ 7 am và 6:00 pm*
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 12
7:00 PM-9:00 PM
Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12
7:00 PM-9:00 PM
BÍ TÍCH HÒA GIẢI

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: 6pm Thứ 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

Thứ Hai, ngày 3 tháng 12
Thứ Ba, ngày 4 tháng 12
Thứ Hai, ngày 10 tháng 12
Thứ Ba, ngày 11 tháng 12

7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM

THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH
Thứ Hai, ngày 24 tháng 12
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh
5:00 PM
Hoạt Cảnh Giáng Sinh
9:00 PM
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh
10:00 PM
THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Thứ Ba, ngày 25 tháng 12
Thánh Lễ: 7:00, 9:00 và 11:00 sáng

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
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Hiệu Trưởng
Dương Thanh Loan
832.420.8868
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
Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – Tuần XXXIII/TN/B
Thứ hai ngày 19/11 – Lc 18, 35 – 43
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su đến gần thành Giêricô và một người hành
khất mù đã lên tiếng van xin Người chữa lành…
 Người hành khất mù này nại đến danh hiệu “con vua
David” để khẩn nài Chúa cứu – nghĩa là anh ta “biết”
Kinh Thánh…và anh ta tin vào quyền năng chữa lành của
Người, bởi vì Người là “con vua David”, là Đấng Messia…
 Và cuối cùng, Người đã chữa lành anh với công thức muôn
thủa: “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa
anh!”…
 Lòng tin vào Đấng là “con vua David” mà Kinh Thánh
Cựu Ước đã loan báo và lúc này hiển hiện nơi Người –
Đấng mang lại cho anh đôi mắt sáng – và mang lại cho mọi
người tin sự sáng của tâm hồn…

Gương sống: thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần, thầy
giảng, tử đạo
Thầy Giảng Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần sinh năm 1803
tại làng Sơn Miêng, huyện Phú Xuyên, phủ Thường Tín, tỉnh
Hà Đông, Hà Nội…Gia đình có một đời sống đạo tốt và được
tất cả năm người con…Thầy Cần là con thứ hai…
Từ nhỏ Thầy Cần đã muốn dâng mình cho Chúa, nhưng – vì
quá yêu con – bà mẹ không muốn…Cuối cùng Thầy bày tỏ
quyết tâm: Nếu mẹ chẳng cho ở với cha xứ ở đây, con sẽ trốn
đi ở với cha xứ nơi khác…Bà mẹ đành phải để Thầy vào ở với
cha Nghi, chánh xứ Sơn Miêng…Sau đó, Thầy vào chủng viện
và trở thành Thầy Giảng…Thầy được cử đi giúp Đức cha Jean
Marie Havard – Du, Giám Mục Tây Đàng Ngoài, tiếp đến là
cha Retord – Liêu, về sau cha Liêu là Giám Mục Tây Đàng
Ngoài

Giáo huấn Tin Mừng
 “Đức Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã
cứu chữa anh.” (c. 42)

Các Đấng Bậc ai cũng khen Thầy Cần là người đạo đức, thật
thà, trung thực, chịu khó làm việc, thương kẻ khó khăn và
năng giúp đỡ những người tội lỗi ăn năn trở lại…

Danh ngôn
Nụ cười là cánh cửa sổ trên gương mặt để cho thấy trái tim
bạn đang ở nhà.
Khuyết danh

Ngày 5 tháng 3 năm 1836, khi tới gần đình làng Kẻ Vác, Canh
Hoạch, Sơn Miêng, Thầy Cần bị tổng hào Tít lấy mấy mẫu ảnh
tượng thánh bỏ vào khăn gói của Thầy để lấy cớ bắt giam và
đánh đập Thầy…Sáng ngày 6 tháng 3 năm 1836, quan sai lính
điệu Thầy lên huyện Thanh Oai…Tại đây Thầy bị tra tấn ba
lần – mỗi lần cách nhau ba ngày…

Suối nguồn của cái đẹp là trái tim, và mỗi ý nghĩ rộng lượng
lại thắp sáng lên những bức tường trong căn phòng đó.
Francis Quarles
Làm điều gì thành thật, thì bụng ổn, mỗi ngày mỗi hay…
Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày một dở!
Lã Khôn
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 nhìn thấy nơi Đức Giê-su – Đấng mang lại ánh sáng cần
thiết - để chúng ta “biết việc phải làm” trong từng ngày
sống của mình…
 tin vào quyền năng chữa lành của Chúa để luôn sống trong
ơn nghĩa với Người…
Thứ ba ngày 20/11 – Lc 19, 1 – 10
Nội dung Tin Mừng
 Câu chuyện ông “sếp” thuế vụ Dakêu ở Giêricô – vì tọc
mạch – muốn “thấy” Chúa Giê-su như thế nào và ra làm
sao…nên leo lên một cây sung trên đường Người đi qua…
để có thể thấy rõ hơn…
 Chúa đã dừng lại dưới gốc cây, mời ông xuống và tỏ ý
muốn được dùng bữa tại nhà ông: Một cuộc “vượt qua”…
và đi ra vùng ngoại biên…của Chúa …
 Những người tự cho mình là “công chính” lên tiếng trách
cứ, nhưng – với bản thân Giakêu - thì là một cuộc cách
mạng: lấy phân nửa tài sản phân chia cho người nghèo;
đền gấp bốn những thiệt hại đã gây ra cho người khác…
 Chúa công bố ơn hòa giải: ơn cứu độ đến cho nhà này…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ
đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ
Abraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu chữa những gì
đã mất.” (cc. 9&10)
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Cả ba lần quan đều yêu cầu Thầy bước qua Thánh Giá…và
Thầy cương quyết từ chối mặc dù bị đánh đập, tra tấn…
Ngày 20 tháng 11 năm 1837, thấy không thể khuyên can hay
dụ dỗ được Thầy, quan quyết định đem đi hành quyết…Tại
pháp trường gần Ô Cầu Giấy, Thầy bị xử giảo…Để chắc chắn
Thầy đã chết, lính đốt chân Thầy…và sợ sau ba ngày sẽ sống
lại – vì Chúa Giê-su phục sinh sau ba ngày trong mộ - …nên
quan ra lệnh cắt cổ Thầy…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 sự gặp gỡ chân thực với Chúa sẽ giúp thay đổi bản thân
từng ngày…
 sự thay đổi ấy sẽ đưa đến những hành vi công bình và bác
ái…
Thứ tư ngày 21/11 – lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thánh
Mt 20, 46 – 50
Nội dung Tin Mừng
 Trong ngày lễ kính nhớ việc Đức Mẹ dâng mình trong Đền
Thờ, Tin Mừng cho chúng ta nghe lại sự việc những người
nghe giảng báo cho Chúa biết việc Đức Mẹ và anh em bà
con huyết tộc đến gặp thăm Chúa…
 Chúa tận dụng hoàn cảnh đó để đưa những người nghe
hôm ấy – và chúng ta hôm nay – vào mối tình gia đình
được Lời Chúa qui tụ …
 Đặt để đoạn Tin Mừng này trong Thánh Lễ kính nhớ sự
kiện Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ, Giáo Hội muốn
tôn vinh Đức Maria – mẫu gương tuyệt vời của việc xin
vâng và thi hành Lời Chúa dành cho Ngài…
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Giáo huấn Tin Mừng
 “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên
trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi.” (c. 50)
Gương sống: Đức Maria dâng mình trong Đền Thánh

gian sau, cả hai anh em đều được phúc tử đạo…
Riêng Ce-ci-li-a cũng bị chém đầu, nhưng do lát chém chỉ gây
một vết thương nặng…nên ba ngày sau ngài mới tắt thở…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 ở những ngày cuối của năm Phụng Vụ chu kỳ B, chúng ta
có dịp nhìn lại mình – Đền Thờ của Thiên Chúa – để điều
chỉnh lại những sai sót và hối cải…
 khi chúng ta có quyết định và sự kiên tâm, Chúa sẽ giúp
chúng ta…

Thánh Lễ không có nguồn gốc trong Kinh Thánh, nhưng được
linh hứng từ truyền thống của dân tộc: tất cả các thiếu nhi Do
Thái đều có một thời gian sống trong Đền Thờ, được hiến
dâng cho Thiên Chúa, và được học hỏi Kinh Thánh cũng như
những bổn phận thiêng liêng của một thành viên trong Dân
Chúa…Riêng với Đức Maria – qua những suy niệm của các
thánh giáo phụ - các ngài thấy rằng Đức Mẹ đã muốn và biết là
mình hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa khi Mẹ đến và dâng
mình cho Thiên Chúa đồng thời ở lại bên Thiên Chúa suốt thời
gian truyền thống muốn…

Thứ sáu ngày 23/11 – Lc 19, 45 – 48
Nội dung Tin Mừng
 Đến Giê-ru-sa-lem và vào Đền Thờ, Chúa Giê-su ra tay lập
lại sự nghiêm túc phải có của Đền Thờ, bởi vì Người muốn
con người hiểu rằng: Đền Thờ là nơi con người phụng thờ
Thiên Chúa…
 Và Người lên tiếng giảng dạy trong “Đền Thờ - Nhà của
Thiên Chúa” … Những người chống đối – thượng tế, kinh
sư và một số thân hào trong dân – muốn giết Người, nhưng
chưa tìm được lý do…
 Nhiệt tình của Chúa với sự nghiêm túc của Đền Thờ - nơi
thờ phượng Thiên Chúa – là một nhắn nhủ chúng ta về bản
thân những người tin – chúng ta là Đền Thờ của Thiên
Chúa, và – vì thế - cần phải có sự nghiêm túc, thánh thiêng
xứng đáng…

Giáo Hội Đông Phương mừng lễ này khá sớm…và thời gian
mừng lễ từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11 hằng năm…
Giáo Hội Tây Phương mừng vào năm 1373, khi Đức Giáo
Hoàng Grê-gô-ri-ô còn ở Avignon…
Năm 1477, Đức Giáo Hoàng Six-tô IV ghi vào Lịch Phụng
Vụ…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
 qua bí tích Rửa Tội, mọi ki-tô hữu đều được dâng hiến và
thuộc về Thiên Chúa…
 ý thức được điều đó để chúng ta dành nhiều thời gian hơn
cho Thiên Chúa trong cuộc sống của mình…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, thế mà
các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” (c. 46)

Thứ năm 22/11 – Lễ thánh Cê-ci-li-a, trinh nữ, tử đạo
Lc 19, 41 - 44

Danh ngôn
Chừng nào người ta còn muốn một điều gì đó, còn đi đến một
nơi nào đó, còn tìm tòi một cái gì đó, còn dằn vặt đau khổ…thì
tôi còn thích họ. Nhưng nếu họ đi đến cùng đích rồi và dừng
lại, thì họ chẳng lý thú gì nữa!
M. Gorki

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su khóc đứng trước thành thánh Giê-ru-sa-lem…
 Khóc thương thành thánh, nhưng thực ra là Người khóc
thương Dân của Chúa, bởi vì họ không nhận ra và không
chịu nhận ra Người – Đấng mang lại bình an cho tất cả
những ai biết đón nhận và tin…
 Những giọt nước mắt của Đấng Cứu Thế dành cho Giê-rusa-lem ngày nào – trong hôm nay – cũng có thể là những
giọt nước mắt dành cho chúng ta khi – với danh nghĩa là ki
-tô hữu – chúng ta không sống Lời Chúa và lạc mất con
đường Chúa muốn chúng ta đi…vì quá bôn ba chuyện
“trần gian”…
 Chứng kiến cảnh Người đứng khóc trước thành thánh, ước
mong sao chúng ta cũng nhìn thấy Người khóc trước phận
số đời đời của mỗi chúng ta: những giọt nước mắt của sự
bất lực dù rất yêu…và muốn cứu…

Điều quan trọng không phải là chúng ta sống được bao lâu mà
chúng ta phải sống như thế nào.
Baley
Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không
làm không nên.
Tuân Tử
Có ba thứ ngu dốt: -không biết những gì mình cần biết;-không
rành những gì mình biết;-và biết những gì mình không cần
biết.
La Rochefoucauld

Giáo huấn Tin Mừng
 “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại
bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che
khuất, mắt ngươi không thấy được.” (c. 42)

Sống Lời Chúa trong hôm nay
 để giữ cho Đền Thờ tâm hồn và con người Công Giáo của
mỗi chúng ta được nghiêm túc, rất nhiều những chọn lựa
của chúng ta không hài lòng những người chung quanh,
nhưng chúng ta phải chấp nhận…
 không có bất cứ một tốt đẹp nào mà không phải cố gắng…
Ước mong sao mỗi người có Đạo luôn biết chấp nhận…

Gương sống: thánh Ce-ci-li-a, trinh nữ, tử đạo
Là người con và là người ki-tô hữu duy nhất trong một gia
đình quý tộc ở Roma, cô thiếu nữ Cê-ci-li-a ngay từ nhỏ đã
muốn trọn vẹn thuộc về Chúa và người nghèo…Cô khấn giữ
mình đồng trinh, nhưng gia đình lại muốn cô kết hôn với một
người giàu có tên là Va-le-ri-ô…Nhận thấy mình có thể thuyết
phục Va-le-ri-ô nên cô bằng lòng…Và quả thực Cê-ci-li-a đã
thuyết phục Va-le-ri-ô và cô em gái trở lại Đạo…Một thơi
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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Thứ bảy ngày 24/11 – lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
bổn mạng Hội Thánh Việt Nam – Lc 9, 23 – 26

Cảnh Thịnh và triều Nguyễn (Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức)
HĐGMVN có gom tóm cuộc sống của các Thánh Tử Đạo ông
cha chúng ta trong năm vấn đề nhằm kêu gọi chúng ta noi
gương các ngài để có thể sống Tin Mừng làm chứng trong
hôm nay:

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su nói đến những điều kiện mà những người
muốn theo Người phải phải tự nguyện để đi theo Người:
đấy là tử bỏ chính mình, vác thánh giá mình hằng ngày…
 Nếu trong hôm nay, là người đi theo Chúa mà chúng ta
thấy xấu hổ về Người…thì chính Người cũng sẽ xấu hổ về
chúng ta trong ngày Người giáng lâm…
 Suốt một năm Phụng Vụ vừa qua – nhất là trong thời gian
Năm Thánh kính các tử đạo Việt Nam – chúng ta đã có dịp
đọc lại Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đã nhận ra cách
các ngài từ bỏ chính mình, vác thánh giá hằng ngày…để
tuyên xưng Danh Chúa như thế nào…Và ước mong sao
gương sống của các ngài giúp chúng ta có những chọn lựa
đúng như Chúa muốn…

1 . Thân ái với mọi người
2 . Hết lòng yêu mến quê hương
3 . Sống Tin Mừng yêu thương
4 . Mặn nồng tình nghĩa gia đình
5 . Kính yêu Đức Trinh Nữ Maria
Dĩ nhiên bối cảnh xã hội của thời các Tử Đạo ông bà chúng ta
và xã hội chúng ta hôm nay có nhiều những khác biệt: đấy là
lẽ đương nhiên của sự phát triển…Tuy nhiên năm vấn đề được
các Đấng Bề Trên trong Giáo Hội ghi lại vẫn là những dấu chỉ
đường cho chúng ta đi trong hành trình làm chứng của mỗi
người tin Chúa…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng
sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của
mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.” (c. 26)

Sự Tử Đạo của hôm nay có lẽ không còn là những bắt bớ,
gông cùm, xử trảm, xử giảo…như ngày xưa tại các pháp
trường – trong khi Giáo Hội ở nhiều đất nước khác vẫn là vậy
– thì tinh thần tử đạo vẫn là sự phân định và chọn lựa sống Tin
Mừng Chúa giữa bối cảnh xã hội Việt Nam bề bộn, ngổn
ngang những điều bất chính, giả trá, lừa đảo và nhiều áp đặt…

Gương sống: Các thánh Tử Đạo Việt Nam
Giáo Hội Việt Nam kết thúc Năm Thánh kính các Tử Đạo Việt
Nam nhân kỷ niệm 30 năm Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II tuyên phong 117 vị Tử Đạo tại Việt Nam lên hàng
hiển thánh (19.6.1988 – 19.6.2018)

Xin các Thánh cầu bầu cho chúng con là con cháu biết noi
gương mà sống đạo Phúc Âm, thi hành Bác Ái, trung thành với
Hội Thánh và yêu mến Quê Hương. Và khi chúng con gặp khó
khăn nguy hiểm, xin các Thánh giúp đỡ ủi an, để chúng con đủ
sức vâng theo ý Chúa, cộng tác vào mầu nhiệm Thập Giá cứu
độ của Chúa Giê-su, tiếp tục con đường các thánh đã đi hầu
đạt tới hạnh phúc muôn đời . Amen

Giai đoạn lịch sử thời các Tử Đạo Việt Nam kéo dài suốt 117
năm từ hai vị tử đạo tiên khởi là thánh Phanxicô Federich – Tế
và Matthêu Liciana – Đậu cho đến vị cuối cùng năm 1862 là
thánh Phêrô Đa, nghĩa là qua các thời vua Lê- chúa Trịnh,

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Thirty-Third Sunday in Ordinary Time, Cycle B
First Reading: Daniel 12:1-3
Daniel prophesies about the judgment of the last days.
Responsorial Psalm: Psalm 16:5,8,9-10,11
God protects us and shows us the path of life.
Second Reading: Hebrews 10:11-14,18
Jesus’ offering for sin has made all to be consecrated perfect
forever.
Gospel Reading: M ark 13:24-32
Jesus teaches about the signs of the coming of the Son of Man.
Background on the Gospel Reading
This Sunday is the second to last Sunday of our liturgical year.
As we approach the end of the Church year, our Gospel invites
us to consider Jesus’ predictions and teaching about the end of
the world. In the context of Mark’s Gospel, Jesus’ words about
this are spoken to his disciples as he prepares them for his
passion and death.
Before we consider Jesus’ words, it is important to note the
political backdrop against which many think Mark’s Gospel
was written. Most scholars concur that Mark wrote his Gospel
for Christians living in or near Rome about 30 to 40 years after
the death of Jesus. This was a time of political turmoil in Rome.
Some Christians experienced persecution by the Romans during
the reign of the emperor Nero (about 64 A.D.). Jewish
revolutionaries rebelled against the Romans, which led the
Romans to destroy the Temple in Jerusalem in 70 A.D. In this
time of political turmoil and persecution, many in Mark’s
community might have wondered if the end times predicted by
Jesus were in fact quite near.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Last Sunday we heard Jesus’ observation about the
contributions being made to the temple treasury and the
example of sacrificial giving that he saw in the poor widow’s
offering. If we had been reading Mark’s Gospel continuously,
we would have heard Jesus predict the destruction of the
Temple, his teaching about the costs of discipleship, and the
woes that will accompany the end times. Finally, we would
have heard Jesus instruct his disciples about the need for
watchfulness so that they will not be caught unprepared for this
final day of judgment.
In today’s Gospel, Jesus continues this teaching by offering his
disciples signs to look for that will indicate that the coming of
the Son of Man is near. His words and images draw upon Old
Testament imagery, especially images found in the Book of
Daniel. Next, Jesus offers the lesson of the fig tree, a parable
that teaches that if one knows how to read the signs, one can be
prepared for the end times. Jesus also teaches, however, that no
one knows when the end time will come, except the Father. In
the verses that follow this reading in Mark’s Gospel, Jesus
continues to warn his disciples to be on watch for this end time.
Jesus’ words are not spoken to frighten his disciples, nor should
they frighten us. Rather, they are offered to prepare us for the
changes we will experience during our lifetimes and at the end
times. Our consolation and hope is found in the lasting nature of
Jesus’ words and God’s never-ending love for us.
www.loyolapress.com
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PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

TÌM NGƯỜI
Anh Dũng (ở Cali) tìm bạn đồng hương
tên là Nguyễn Hoàng Bội Quỳnh.
Xin liên lạc 818-854-2662

11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com
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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281.988.6155

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

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

