CHÚA NHẬT IV
THƯỜNG NIÊN
NĂM C
4th Sunday in
Ordinary Time

Ngày 3 tháng 2
năm 2019
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Trọng kính quý Ông Bà, Anh Chị Em,

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
www.giaoxungoiloi.org
Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Phêrô Nguyễn Đức Cường
Thư Ký:
Maria Lê Thị Hiền
Giờ Văn Phòng:
Thứ Hai – Thứ Sáu
9:00 am – 5:00 pm
đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
Mở:6:00 am Đóng:10:00 pm

Mỗi độ xuân gần đến, Dân tộc Việt Nam dù sống
bất cứ nơi đâu cũng nôn nao sửa soạn mừng Tết
Nguyên Đán. Trong bầu khí mừng xuân mới, với
niềm hoan hỷ tràn đầy hy vọng, chúng ta chào
đón Năm Mới Kỷ Hợi với những lời cầu chúc tốt
đẹp nhất người người dành cho nhau.

CHRIST, THE INCARNATE WORD

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 Bình Hải
281.299.4307

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

Trước thềm năm mới, kính chúc Đức Hồng Y,
quý Giám Mục, quý Linh Mục, quý Phó Tế, quý
Tu Sĩ nam nữ cùng toàn thể Cộng Đồng Dân
Chúa một năm mới thánh đức, bình an, và đạt
mọi điều ước nguyện và phúc lành trong sự quan
phòng của Thiên Chúa.
Trong những ngày đầu năm mừng Xuân mới, chúng ta tưởng nhớ và biết ơn
đến các bậc Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, các Anh Hùng Dân Tộc đã hy sinh
xương máu để xây dựng đất nước và bảo vệ quê hương. Là người Việt tha
hương, chúng ta hướng vọng về quê hương vẫn còn nhiều đau khổ, đói nghèo
và tầng lớp dân nghèo bị đối xử bất công trong cuộc sống. Chúng ta cùng dâng
lời nguyện lên Chúa Xuân Vĩnh Cửu cầu cho quê hương Việt Nam để mọi
người đón nhận một năm mới tràn đầy niềm vui, hy vọng, thịnh vượng và hạnh
phúc, không còn lầm than, bất hạnh và đói nghèo.
Nhìn lại Năm Mậu Tuất đã qua, hãy cùng tạ ơn Chúa đã trao ban nhiều ân điển
trong cuộc sống của mỗi người. Cách riêng với Giáo Hội Việt Nam, trong tâm
tình của Năm Mới là năm tràn đầy “Niềm Vui Tình Yêu Gia Đình”, tức là năm
cùng “Đồng Hành Với Những Gia Đình Gặp Khó Khăn”, chúng ta được mời
gọi hãy quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm sống ơn gọi “Lứa Đôi” cho những bạn
trẻ trong cuộc sống gia đình của họ.
Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng của Mùa Xuân Vĩnh Cửu trao ban muôn ơn
lành hồn xác đến toàn thể quý Ông Bà, Anh Chị Em, cho mọi người được an
khang, thành đạt mọi ước nguyện tốt lành trong Năm Mới Kỷ Hợi 2019 này.
Chân thành trong Chúa 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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Trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019
chúng con xin kính chúc:
Cha Chánh Xứ,
Cha Phó Xứ,
quý Phó Tế,
quý Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành,
quý Ca Đoàn,
quý Ban Ngành,
cùng quý Cụ, quý Ông Bà, Anh Chị Em
một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng
và tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.

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

Đồng Kính Chúc,

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh

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
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Trường Đạt
281.389.0958

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
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI
Thứ Hai, ngày 4 tháng 2: Thánh Lễ Giao Thừa 7 giờ 30 tối
- Sau Thánh Lễ, có Lì Xì lộc Đầu Năm Mới
Thứ Ba, ngày 5 tháng 2: Mồng Một Tết - Tạ Ơn Chúa
 Thánh Lễ: 7 giờ sáng và 7 giờ 30 tối
Thứ Tư, ngày 6 tháng 2: Mồng Hai Tết - Cầu cho Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ
 Thánh Lễ: 7 giờ sáng và 7 giờ 30 tối
Thứ Năm, ngày 7 tháng 2: Mồng Ba Tết - Cầu cho công ăn việc làm
 Thánh Lễ: 7 giờ sáng và 7 giờ 30 tối
THƯ CÁM ƠN ĐÓNG GÓP NĂM 2018
Văn Phòng Giáo Xứ đã gửi thư cám ơn đến quý Ông Bà và Anh Chị Em đóng góp trong
năm 2018. Lá thư được viết bằng Anh Ngữ để có thể dùng cho việc khai thuế. Nếu cần
điều chỉnh dữ kiện trong lá thư, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ.
TRƯỜNG MẪU TÂM
Chúa Nhật, ngày 3 tháng 2, Trường Mẫu Tâm sẽ nghỉ mừng Tết Nguyên Đán và không
có Thánh Lễ 2 giờ 30 trưa.
HỌP PHỤ HUYNH LỚP RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Kính mời quý phụ huynh của Lớp Rước Lễ Lần Đầu tham dự buổi họp tại Nhà Nguyện
vào Chúa Nhật, ngày 10 tháng 2 lúc 12 giờ 45 trưa, để thông qua chương trình.
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)
 Đức Thành, Khô Bò - 10%
 Chợ Tiến Hưng - 5%
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,509 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho qũy Phục
Vụ Giáo Hội Mỹ Châu Latin được $3,089 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của
mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
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Fourth Sunday in Ordinary Time, Cycle C
First Reading
Jeremiah 1:4-5,17-19
The Lord assures Jeremiah that he will deliver him from all who fight against him.
Responsorial Psalm
Psalm 71:1-2,3-4,5-6,15,17
A song in praise of God's salvation

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

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
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

Second Reading
1 Corinthians 12:31—13:13 (shorter form, 1 Corinthians 13:4-13)
Paul describes love as the greatest of virtues.
Gospel Reading
Luke 4:21-30
Jesus is rejected in his hometown of Nazareth.
Background on the Gospel Reading
This Sunday we read from the Gospel of Luke, continuing immediately from last
week's Gospel. Recall that in last Sunday's Gospel, Jesus read from the prophet Isaiah
and announced that this Scripture was now fulfilled. In today's Gospel, we learn that
the people of Nazareth are impressed by Jesus' words, and yet they seem surprised.
They still think of Jesus as merely Joseph's son. They do not expect such words from
someone they believe that they know.
This Gospel is about who Jesus is and who people believe him to be. The story of
Jesus' preaching and rejection at Nazareth is found in each of the Synoptic Gospels. In
Luke's Gospel, this incident is told in a way that foretells Jesus' passion and death and
helps explain the inclusion of the Gentiles in the promise of salvation. In Luke's
Gospel this incident appears at the beginning of Jesus' ministry; in Matthew and
Mark, this event is placed considerably later, after Jesus has preached and taught
elsewhere. Only Luke identifies the content of Jesus' teaching in any detail, telling us
that Jesus read from the book of the prophet Isaiah in the synagogue. In Mark and
Matthew's Gospels, Jesus teaches in the synagogue in Nazareth, and the townspeople
take offense because Jesus is only the son of a carpenter. They reject his authority to
teach them. In Matthew and Mark, it is only after Jesus is rejected that he observes
times when Israel has rejected prophets.
In Luke's Gospel, the people are surprised but not immediately offended by Jesus'
words in the synagogue. It is the words that follow his reading from the prophet Isaiah
that seem to offend them. Jesus challenges and provokes the people of Nazareth by
referring to examples in which Israel rejected the prophets. He also challenges them to
respond to his message, the message of a prophet, in a way that is different from their
ancestors. This call for a new response leads to his rejection.
It is helpful to consider the historical context of Luke's Gospel. Luke has witnessed
the acceptance of the gospel message among many Gentiles. He endeavors to explain
why the Good News of Jesus has not been as well-received by his Jewish
contemporaries. Luke's report interprets the cause of Jesus' rejection at Nazareth in the
context of this later Christian history. Just as the people at Nazareth did not welcome
the Good News that Jesus announced, so too many among the people of Israel will not
accept the preaching of the gospel.
After Jesus' words of challenge, Luke reports that there was a movement to kill Jesus
by throwing him over a cliff. This differs from the reports found in Mark and
Matthew's Gospels, where Jesus is said to be unable to perform miracles in Nazareth
because of the people's lack of faith. Luke says that Jesus walks away from the crowd
that intended to kill him; it is not yet his time. The animosity of the people of
Nazareth prefigures and prepares the reader of Luke's Gospel for the cross. Luke
wants all to understand that it is through his death on the cross that Jesus offers God's
salvation to all.
www.loyolapress.com
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần IV/TN/C
Thứ hai ngày 4/2 – Tất Niên Mậu Tuất –
Thánh Lễ Giao Thừa – Mt 5 , 1 – 10
Nội dung Tin Mừng
 Hai đểm dừng:
 Chúa dạy các môn đệ và dân chúng Tám Mối Phúc
Thật…
 Dịp tạ ơn cuối năm và xin ơn bình an đầu năm, Phụng
Vụ cho nghe lại Tám Mối Phúc Thật Chúa dạy…
 Phụng Vụ cho chúng ta nghe lại Tám Mối Phúc Thật Chúa
dạy là để trong Đêm Ba Mươi Âm Lịch – Đêm Trừ Tịch –
chúng ta có dịp xét mình dựa trên những Mối Phúc…và có
quyết tâm thực hành những Mối Phúc ấy ở thời gian trước
mặt…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con
Thiên Chúa.” (c.9)
Danh ngôn
Hòa binh là đức hạnh của nhân loại. Chiến tranh là tội ác.
Victor Hugo
Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới ? Hãy về nhà
và yêu thương gia đình mình.
Mẹ Têrêxa
Không thể sống dễ chịu nếu không sống hợp lý, có đạo dức và
đúng đắn.
Khuyết danh
Thứ ba ngày 5/2 – Tân Niên Kỷ Hợi –
Mùng Một Tết - Gio 14 , 23 – 27 ( Mẫu C)
Nội dung Tin Mừng
 Ba điểm dừng trong giáo huấn đầu năm Kỷ Hợi của Chúa
Giê-su:
 “Giữ lời Chúa dạy” là dấu chỉ chúng ta yêu mến
Chúa và Chúa Cha…Bởi vì lời Chúa Giê-su dạy thì
cũng là lời dạy của Chúa Cha…
 Đấng Bảo Trợ - tức là Chúa Thánh Thần – sẽ giúp
những người yêu mến Thiên Chúa hiểu được “lời
dạy” của Chúa…và sống “lời dạy” ấy…
 Chúa Giê-su để lại bình an cho những người yêu mến
Thiên Chúa…Bình an ấy khác với kiểu thế gian nghĩ
về bình an: bình an của Chúa là sự an tịnh tâm hồn
bất chấp những thử thách – bình an thế gian hiểu…là
không gì xảy ra cho mình…An tịnh tâm hồn thì tồn
tại…Không gì xảy ra là điều không thể…
 Một năm nữa, từ ngày đầu Kỷ Hợi…tới ngày đầu Canh Tý,
biết bao chuyện, biết bao sự cố và biết bao sự kiện chắc
chắn sẽ xảy đến, thế nhưng những người tin vẫn được
Chúa giữ gìn trong sự an tịnh và thanh thản tâm hồn…
Đấy là tất cả hồng ân…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em
bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế
gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ
hãi.” (c. 27)
Danh ngôn
Mây trôi nổi trong cuộc sống của tôi, không mang theo mưa,
không mang theo bão, nhưng mang thêm màu sắc cho bầu trời
hoàng hôn của tôi.
Rabindranath Tagore
Cuộc sống này đầy mầu sắc. Bạn cần nhận ra. Hãy chú ý đến
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những chú ong, trẻ thơ và những khuôn mặt tươi cười. Hãy
ngửi mùi mưa và cảm nhận làn gió. Hãy sống để phát huy hết
tiềm năng của bạn và đấu tranh cho những ước mơ.
Ashley Smith (1902-1967) – nhà thơ, nhà văn và viết
kịch người Mỹ…
Cũng giống như một cơn mưa mùa hè, sự hài hước có thể làm
sạch, làm mát trái đất, không khí và làm bạn thay đổi.
Langston Hughes – tác giả, diễn giả người Mỹ…
NĂM MỚI BÌNH AN
Thứ tư ngày 6/2 – Mùng Hai Tết –
kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ - Mt 15 , 1- 6
Nội dung Tin Mừng
 Hai điểm dừng:
 Hãy thảo kính đối với cha mẹ và trân trọng truyền
thống đẹp của dân tộc trong việc lưu giữ những tập
tục của tiền nhân như lòng cao thượng, tinh thần yêu
quê hương và xả kỷ vì đồng bào của mình…
 Chúa phiền trách Pha-ri-siêu và kinh sư vì họ nại vào
luật thuế Đền Thờ để cướp đi những gì có thể để bà
con mình giúp đỡ ông bà cha mẹ trong gia đình –
nghĩa là người ta nhân danh điều này điều kia mà
không tạo điều kiện cho việc bảo vệ lòng hiếu cá nhân
cũng như sự trân trọng những truyền thống đẹp của
dân tộc…Điều này cũng là những gì đang xảy ra trong
hôm nay…
 Là người Công Giáo, Chúa ước mong chúng ta thể hiện
đức ái đầu tiên trong việc nâng đỡ ông bà cha mẹ cũng
như hết lòng duy trì những truyền thống đẹp của dân tộc
mình…Phụng Vụ ngày mùng hai Tết được long trọng cử
hành là nhằm thể hiện ước muốn này của Chúa, và suốt
năm Kỷ Hợi này, những người con, người cháu lưu tâm
hơn đến những bậc trưởng thượng trong gia đình, giòng
họ của mình…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của
các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa.” (c. 3)
Danh ngôn
Khi bạn còn rất nhỏ…Bố mẹ dành rất nhiều thời gian dạy bạn
cầm thìa, dùng đũa, nên ăn như thế nào…
Dạy bạn mặc quần áo, đeo tất, buộc giầy…
Dạy bạn rửa mặt, dạy bạn chải đầu…
Dạy bạn đạo lý làm người…
Bạn có còn nhớ chăng thường xuyên ép hỏi bố mẹ: bạn từ đâu
ra? Cho nên…
Cho nên, đến một ngày bố mẹ già đi…
Xin đừng trách họ…
Khi họ quên cách buộc giây giày, quên đeo tất…
Khi đôi tay chải đầu của họ bắt đầu run rẩy không ngừng…
Xin đừng thúc giục họ, bởi vì khi bạn đang từ từ trưởng thành,
thì họ lại dần dần già đi…
Chỉ cần bạn luôn ở trước mắt họ…Trái tim của họ sẽ thực sự
ấm áp…
Nếu có một ngày, khi họ không còn đứng vững, muốn đi cũng
không được…
Xin bạn hãy siết chặt lấy tay họ, ở bên cạnh họ chậm rãi bước
đi…
Tựa như…
Tựa như năm đó bố mẹ nắm lấy tay bạn…
Trích tiểu thuyết “Tựa như Tình Yêu” của tác giả
Angelina…
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Chỉ khi bạn lớn lên và bước khỏi ông – hay rời ông để đến với
gia đình của riêng mình – chỉ lúc đó bạn mới hiểu được sự vĩ
đại của ông và thực tâm biết ơn điều đó.
Margaret Truman – con gái TT Henry Truman, là nhà
văn và ca sĩ…



Thứ năm ngày 7/2 – Mùng ba Tết –
Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm - Mt 25 , 14 – 30

Giáo huấn Tin Mừng
 Vua Hê-rô-đê nghe thế liền nói: “Ông Gioan, ta đã cho
chém đầu, chính ông đã trỗi dậy!” (c. 16)

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su dùng dụ ngôn “Những Yến Bạc” để giáo
huấn con người về việc biết tận dụng những hồng ân
Thiên Chúa Tạo Hóa phú bẩm nơi bản thân mình để sinh
lợi và mang lại cuộc sống ấm no cho mình và cho những
người mình có trách nhiệm hay ở quanh mình…Ba điểm
dừng:
 Những “yến bạc” ấy là con người hồn và xác của
mình bao gồm sự trưởng thành, trí thông minh, khả
năng, sở trường, tài năng, đạo đức…và những tính
cách, những đặc sủng…
 Trao những “yến bạc” ấy cho mỗi con người mà
Chúa biết rõ về họ, đồng thời để họ “tự do” phát
triển, “tự do” xoay sở trong cuộc đời này và giữa trần
gian…với kế hoạch tốt đẹp Chúa đã vạch sẵn: hướng
thượng và đi lên…đến hoàn thiện…
 Ước mong của Thiên Chúa Tạo Hóa là – với một chút
công sức riêng tư của từng con người là sự siêng năng
và bầu nhiệt huyết – họ sẽ đạt được điều Chúa cũng
như bản thân mong muốn…
 Thế nhưng vẫn có anh nại cớ này cớ khác – thậm chí nại
cả vào ước mong của Thiên Chúa – để chây lười và chôn
giấu những “yến bạc” ít oi Thiên Chúa Tạo Hóa đặt để
nơi mình…Ngày xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm
nhân dịp khởi sự một thời gian mới – ngày mùng ba Tết –
Phụng Vụ cũng như Lời Chúa muốn mỗi chúng ta nhìn lại
“những yến bạc” Chúa ban cho mình…và – cả về mặt tinh
thần lẫn thể xác cũng như tùy vào ơn gọi của riêng mình –
chúng ta “startup”…cho đến khi thỏa lòng…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ
tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung
thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng
niềm vui của chủ anh.” (c. 21)
Danh ngôn
Cách trị nhà cốt ở hòa thuận, cách mưu sinh cốt ở siêng năng.
Chu Hi
Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười
nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi
người khác chỉ ao ước.
William Arthur Ward
Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến
để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, và nhờ
vậy, có được hạnh phúc.
John Adams

Danh ngôn
Sự độc ác là tên bạo chúa luôn đi cùng với nỗi sợ hãi!
Thomas Fuller
Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.
Albert Einstein

Sự vĩ đại không nằm trong tài sản, quyền lực, danh vọng hay
tiếng tăm. Nó được phát hiện trong lòng tốt, sự nhún nhường,
sự phụng sự và tính cách.
William Arthur Ward
Thứ bảy ngày 9/2 – Mc 6 , 30 – 34
Nội dung Tin Mừng
 Hai điểm dừng:
 Chúa khuyến cáo các Tông Đồ phải biết tập để nghỉ
ngơi thể xác, thanh thản tâm hồn khi hoàn thành một
công tác mục vụ nào đó, bởi vì sự nghỉ ngơi sẽ giúp
thân xác có thời gian tái tạo nguồn năng lượng và sự
thanh thản tâm hồn giúp lấy lại nhiệt huyết cho công
tác mới…
 “Chạnh lòng thương”…là tâm tình thường xuyên
được Tin Mừng nói đến khi chuẩn bị cho một hoạt
động nào đó của Chúa dành cho dân chúng…Chính
sự “chạnh lòng thương” này là lý do việc Chúa đến
trần gian và thể hiện kế hoạch cứu chuộc Thiên Chúa
Cha muốn thực hiện…
 Dù đang làm việc gì…thì Chúa cũng vẫn muốn chúng ta
phải có ưu tiên dành cho việc nghỉ ngơi – nhất là ở những
ngày Chúa Nhật hằng tuần – ngày dành cho Chúa, cho gia
đình và cho bà con quanh mình…Dành cho Chúa khi cùng
nhau đến Nhà Thờ dâng Thánh Lễ, đón nhận Mình Máu
Thánh và Lời Chúa; dành cho gia đình khi cùng với gia
đình chia sẻ những bữa cơm thân tình và những tâm tình,
tâm sự của các thành viên; dành cho bà con quanh mình
khi có chút thời gian đến thăm viếng, chuyện trò…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Người bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một
nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (c. 31a)
Danh ngôn
Giấc ngủ sau lao động vất vả, bến cảng sau biển khơi giống tố,
sự bình yên sau chiến tranh, cái chết sau cuộc đời đều là niềm
vui lớn lao.
Edmund Spencer

Cho dù bạn thành công trong sự nghiệp thế nào, bạn cũng cần
phải luôn nhớ rằng chúng ta ở đây là để sống. Nếu bạn khiến
mình lúc nào cũng bận rộn công việc, bạn chắc chắn rồi sẽ
phải hối tiếc.
Jack Ma

Thứ sáu ngày 8/2 – Mc 6 , 14 – 29
Nội dung Tin Mừng:
 Hai điểm dừng:
 Danh tiếng của Chúa Giê-su làm cho Hê-rô-đê giật
mình và thầm nghĩ rằng Người là Gioan Tiền Hô mà
ông đã hại chết...
 Tác giả Tin Mừng cho biết về trường hợp và lý do
Gioan bị Hê-rô-đê giết hại…Khi người ta đắm mình
trong tội ác và quyền lực độc tài, người ta sẽ có những
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

quyết định nhỏ nhen gây tai hại…
Tin Mừng cho chúng ta giáo huấn: - Một con người gậy ra
tội ác sẽ không bao giờ có sự an ổn trong lòng mình; Tham vọng quyền lực và đắm mình trong lạc thú sẽ làm
cho con người trở thành mù quáng, mặc dù lương tâm vẫn
lên tiếng nhắc nhở…

Giữa những ngày tháng gian khó này, sức khỏe và giấc ngủ tốt
là điều làm ta thoải mái.
Knute Nelson
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
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CẦN NGƯỜI GIÚP VIỆC
& Ở LẠI NHÀ
Cần một phụ nữ lớn tuổi, mạnh khỏe,
ở lại và giúp việc trong nhà.
Thích nấu ăn, sạch sẽ, gọn gàng.
Liên lạc: 832.752.1119

TÌM NGƯỜI
Tìm bạn tên Nguyễn Hoàng Bội Quỳnh,
có chị tên Thùy Đoan. Nếu ai biết xin
giúp. Cám ơn. 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 WORD
lớp học.
CHRIST, THE
INCARNATE
CATHOLIC PARISH
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