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Vũ Hữu Thự
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Phạm Bình Hải
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Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm
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Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

Phúc âm hôm nay mô tả lại khung cảnh dân chúng tìm đến Gioan để được
hướng dẫn sống như thế nào cho phù hợp và xứng đáng để đón chờ Đấng Cứu
Thế. Thánh Gioan xuất hiện với cách sống và tinh thần khiêm, lời mời gọi của
ông đã đánh động rất nhiều con người, khơi lên trong lòng họ những tâm tình
sám hối và muốn quay về với Thiên Chúa, dù họ còn rất mơ hồ về Đấng Cứu
Thế khi họ tự hỏi có phải Gioan là Đấng Cứu Thế. Họ vẫn đến với Gioan để
nghe giảng dạy và lời mời gọi của Gioan đơn giản, cụ thể bằng việc chia sẻ
cơm ăn áo mặc, sống công bằng, nhường nhịn…
Lời mời gọi của Gioan đối với những người đồng thời với ông cũng là lời mời
gọi mọi người chúng ta, nó là những gì rất gần gũi, là cuộc sống xảy ra xung
quanh ngày hôm nay chúng ta cần làm. Chúa đến với chúng ta qua rất nhiều
người, nhiều cách và nhiều biến cố. Tất cả là cơ hội để chúng ta đón nhận Chúa.
Có những biến cố và những người Chúa gởi đến để thức tỉnh và mời gọi chúng
ta trong cuộc sống thường. Mùa vọng là thời gian thuận tiện để thực hành sâu
sắc hơn đời sống người kitô hữu, gắn bó với Chúa bằng đời sống cầu nguyện,
thực hành tình yêu thương với mọi người bằng cách sống chia sẻ, công bằng và
khiêm tốn. Đối với chúng ta Chúa đã đến và đang đến mỗi giây phút trong cuộc
sống hằng ngày, điều cần thiết là chúng ta mở rộng tâm hồn đón Chúa, chuẩn bị
đời sống nội tâm để đón Chúa trong ngày Chúa quang lâm, sống hài hoà các
mối tương với tha nhân, mở rộng tấm lòng để san sẻ.
Cuộc sống xao động, nhiều cách sống để chọn lựa, có nhiều lúc chúng ta không
nhận ra rõ điều nào là ý Chúa, tinh thần của Chúa để thi hành. Vì vậy chúng ta
cần sự hướng dẫn của Lời Chúa và Giáo Hội. Cậy dựa vào Chúa, luôn bám víu
vào Chúa trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Dù cuộc sống có
nhiều thay đổi, biến chuyển và nhiều lý thuyết mơ hồ nhưng trong tay Chúa
chúng ta vững vàng chu toàn bổn phận của người kitô hữu và hoàn thành trọn
vẹn cuộc sống ở trần gian này.
www.gpcantho.com

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

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

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

HỌP PHỤ HUYNH LỚP XƯNG TỘI LẦN ĐẦU
Để chuẩn bị cho ngày xưng tội lần đầu của các em, xin kính mời quý phụ huynh đến
tham dự buổi họp vào Chúa Nhật, ngày 16 tháng 12 lúc 12:45 trưa trong Nhà Nguyện.

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
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

TRƯỜNG MẪU TÂM
Chúa Nhật, ngày 16 tháng 12, các Lớp Giáo Lý và Việt Ngữ sẽ học chung sau Thánh Lễ
2:30 pm. Các em sẽ học từ 3:45pm đến 5:00 pm. Xin quý Phụ Huynh đến đón con em
đúng giờ. Giờ học chỉ có thay đổi cho tuần này.

Các lớp Bí Tích (Thêm Sức và Xưng Tội Lần Đầu) vẫn học như thường lệ.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

Nguyễn Trọng Tân

THĂM VIẾNG CÁC BỆNH NHÂN TRONG MÙA VỌNG
Những anh chị em yếu bệnh muốn đón nhận Bí Tích: Giải Tội, Xức Dầu Thánh và Mình
Thánh Chúa tại tư gia / viện dưỡng lão, vào ngày Thứ Tư trong Mùa Vọng. Xin liên lạc:
Văn Phòng giáo xứ (281-495-8133) hoặc
Ban Xã Hội: Ông Vũ Duy Dương (281-983-9062),
Bà Nguyễn Thị Anna (713-517-1621),
Ông Đỗ Trung (832-788-9606)
để các cha chánh và phó xứ sẽ đến ban các Bí Tích.

832.473.3767

TRƯỜNG MẪU TÂM NGHỈ LỄ
Chúa Nhật, ngày 23 và 30 tháng 12, Trường Mẫu Tâm sẽ nghỉ lễ và không có Thánh Lễ
2:30 trưa. Chúa Nhật, ngày 6 tháng 1 sẽ trở lại học.
PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2019
Phong Bì Đóng Góp có tên và địa chỉ của các gia đình ghi danh trong giáo xứ đã có ở
cuối nhà thờ, và được sắp xếp theo mẫu tự ABC. Xin quý ông bà và anh chị em vui lòng
đón nhận để tiếp tục đóng góp xây dựng giáo xứ. Những ai chưa ghi danh, nhưng muốn
có phong bì, xin liên lạc VP giáo xứ.
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)

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,256 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Quỹ Giúp
Các Sơ Già Yếu được $4,726 Mỹ kim. Các Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyện Tội
được $6,918 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 ĐÓN XUÂN KỶ HỢI
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 Kỷ Hợi của giáo xứ sẽ được tổ chức vào thứ
Sáu, ngày 1 tháng 2 năm 2019 vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Kim Sơn Bellaire. 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 hoặc Văn phòng giáo xứ 281.495.8133.
Giáo xứ cảm ơn sự tham dự của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
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CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ GIÁNG SINH

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

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
Trân trọng kính mời Cộng Đồng Dân Chúa cùng tham dự
Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2018
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
Thứ Hai, ngày 24 tháng 12 năm 2018
tại
George R. Brown Convention Center
1001 Avenida De Las Americas
Houston, Texas 77010

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

Chương trình:
 4 giờ đến 5 giờ 30: sẽ có nhiều linh mục ban Bí Tích Hòa Giải.
 5 giờ đến 5 giờ 30: Thánh Ca Vọng Giáng Sinh
 5 giờ 30: Cung Nghinh Thánh Tượng Chúa Hài Đồng.
 6 giờ 00: Thánh Lễ Đại Trào - ĐHY DiNardo chủ tế,
các linh mục Việt Mỹ đồng tế.

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

CHRIST, THE INCARNATE WORD

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 III/MÙA VỌNG/C
Thứ hai ngày 17/12 – Mt 1, 1 – 17
Nội dung Tin Mừng
 Thánh sử Mat-thêu giới thiệu một Gia Phả của Đức Giê-su
Ki-tô…
 Tin Mừng ghi lại hai bản Gia Phả: một do Mat-thêu thiết
lập và một do Luca…Cả hai bản Gia Phả đều nhằm trả lời
cho câu hỏi: Chúa Giê-su là Ai? Người đại diện cho điều gì
khi đến trong giòng lịch sử cứu độ ? Thế nhưng mỗi tác giả
có kế hoạch thần học khác nhau để khai triển…Lời Chúa
năm C cho chúng ta nghe bản Gia Phả của Mat-thêu…
 Phụng Vụ cho chúng ta nghe lại bản Gia Phả của thánh sử
Mat-thêu ở giai đoạn quan trọng của Mùa Vọng chuẩn bị
Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh cận kề từ ngày 17/12 đến ngày
24/12 - là để: - cho chúng ta hiểu rằng: lịch sử ơn cứu độ
của Thiên Chúa cần đến sự trung gian của con người; mời gọi chúng ta khám phá mối quan hệ dòng dõi trong
đức tin nơi mỗi chúng ta để cộng tác vào lịch sử cứu độ của
Thiên Chúa – mỗi người mỗi cách – trong bối cảnh lịch sử
hôm nay…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Như thế, tính chung lại thì: từ ông Abraham đến vua
David, là mười bốn đời; từ vua David đến thời lưu đày ở
Babylon, là mười bốn đời, và từ thời lưu đày Babylon đến
Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.” (c. 17)
Danh ngôn
Bạn cảm thấy cần mang thế giới trên vai. Cao thượng đấy!
Nhưng ngoài kia có những người muốn giúp bạn trong cuộc
chiến của cái thiện, và bạn cần mở lòng ra với họ. Bởi đôi khi,
cả anh hùng cũng cần được cứu vớt.
Thị trấn Smallville: đầu đề bộ phim truyền hình Hoa
Kỳ về đời niên thiếu của Clark…
Sự anh hùng là bền gan thêm chút nữa.
George F. Kennan (1904-2005) – cố vấn ngoại giao và
sử gia người Mỹ…

Nói ngắn gọn: sự anh hùng là làm điều đúng bất chấp hậu quả.
Brandon Mull – tiểu thuyết gia người Mỹ
Thứ ba ngày 18/12 – Mt 1, 18 – 24
Nội dung Tin Mừng
 Sau Truyền Tin, sứ thần của Thiên Chúa cho Giuse biết về
ý muốn của Thiên Chúa khi chọn Đức Maria làm Mẹ Chúa
Cứu Thế…và yêu cầu Giuse cộng tác vào nhiệm cục cứu
chuộc Thiên Chúa thực hiện với trái tim đầy tràn tình yêu
của ông…
 Giuse vâng ý Thiên Chúa và tích cực chăm sóc Đức Maria
và Hài Nhi Giê-su sau Giáng Sinh với thiện ý làm cho
Đấng là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” có điều kiện hoàn
thành sứ mệnh Thiên Chúa Cha trao cho Người…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần dạy, và đón vợ
về nhà.” (c. 24)
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Danh ngôn
Việc sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm của cuộc đời mình chính
là điểm xuất phát của lòng tự trọng.
Joan Didion – nhà báo và nhà văn người Mỹ…
Trách nhiệm là cái giá của tự do.
Elbert Hubbard
Trách nhiệm lớn lao đòi hỏi đức hạnh lớn lao.
Abigail Adams (1744-1818) – phu nhân TT John Adams –
và thân mẫu TT John Quincy Adams…
Cuộc sống là một món quà, và nó cho chúng ta đặc ân, cơ hội,
và trách nhiệm trao tặng lại điều gì đó bắng cách trở nên lớn
lao hơn.
Tony Robbins
Thứ tư ngày 19/12 – Lc 1, 5 – 25
Nội dung Tin Mừng
 Trong phiên dâng hương của mình, ông Zacharia – thân
phụ của Gioan Tiền Hô – đã được sứ thần của Thiên Chúa
đến gặp và báo việc bà Elizabeth – bà vợ cao tuổi của ông
– sẽ mang thai và hạ sinh vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế…
 Trong cái nhìn con người của mình, Zacharia không thể
hiểu được việc Thiên Chúa làm và ý Thiên Chúa muốn…
Ông bị câm khi bước ra khỏi Đền Thờ…và mọi người hiểu
ngay: tình trạng bị câm trong hoàn cảnh ấy là dấu chứng
một “sự lạ” nào đó Thiên Chúa thực hiện…và Zacharia
chưa sẵn sàng để đón nhận…
 Moi sự tuần tự như tiến – từng việc một trở nên hiển hiện –
và bà Elizabeth vợ ông cất tiếng tạ ơn: Chúa đã làm cho tôi
như thế đó, khi Người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải
chịu trước mặt người đời…
 Thời gian Mùa Vọng – nhất là trong những ngày này –
Chúa muốn chúng ta mỗi người nhìn lại năm sống qua,
nhận ra những dấu chỉ ẩn tàng ơn huệ Chúa xuống cho
chúng ta và chúng ta không hoặc chưa nhận ra…để xin lỗi
Chúa và tích cực làm cho những ân huệ ấy hiển hiện trong
cuộc đời mình và làm ích cho chung quanh…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thê đó, khi Người
đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người
đời.” (c. 25)
Danh ngôn
Nếu điều gì đó xảy ra, nó sẽ xảy ra…đúng lúc, đúng người, và
vì lý do tốt nhất.
Aristotle
Luật thu hoạch là gặt hái nhiều hơn gieo hạt. Gieo một hành
động, và bạn gặt thói quen. Gieo một thói quen và bạn gặt tính
cách. Gieo một tính cách và bạn gặt một vận mệnh.
James Allen
Người nhận được ân tình nhiều nhất là người biết đáp trả
chúng.
Thomas Fuller
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Thứ năm ngày 20/12 – Lc 1, 26 – 38

 Lời Chúa cũng muốn mời gọi chúng ta – trong những ngày

cận kề với Lễ Giáng Sinh – xét lại lòng tin của chính mình
để hiểu rằng: Phải nỗ lực để có Chúa ở với mình và chia sẻ
Chúa với mọi người: đấy là phúc lộc của chúng ta…

Nội dung Tin Mừng
 Chuẩn bị mừng đại lễ Giáng Sinh, Phụng Vụ Lời Chúa cho
chúng ta “sống” lại biến cố sứ thần Gabriel được Thiên
Chúa gửi đến làng Nazareth, gặp Trinh Nữ Maria…để xin
Ngài – vì thương nhân loại – cộng tác vào công trình cứu
chuộc Thiên Chúa thực hiện cho con người chúng ta…
 Sau những điều mà Đức Maria nghĩ rằng cần thiết để trao
đổi với sứ thần, Ngài đã trịnh trọng thốt lên: Vâng, tôi đây
là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ
thần nói.
 Mỗi dịp mừng lễ Giáng Sinh và bắt đầu một quãng thời
gian mới, Giáo Hội cũng muốn nói với con cái mình rằng:
qua biến cố này hay sự kiện kia trong mỗi ngày đời của
mình, Thiên Chúa vẫn muốn trao đổi với chúng ta một ý
muốn nào đó của Người như ngày xưa Người đã trao đổi
với Đức Maria trong biến cố Truyền Tin…Xin cho chúng ta
– với sự giúp đỡ của Đức Mẹ - chúng ta cũng có thể nói:
Con đây…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những
gì Người đã nói với em.” (c. 45)
Danh ngôn
Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ
riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến
mơ ước thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.
Louisa May Alcott
Để làm được những điều to tát, đầu tiên bạn phải tin vào nó.
Arsene Wenger – cựu huấn luyện viên bóng đá người
Pháp…
Hãy theo đuổi con đường mà bạn có thể đi với tình yêu và
lòng tôn kính, dù nó có hẹp và quanh co đến mức nào.
Henry David Thoreau

Nội dung Tin Mửng
 “Bấy giờ Đức Maria nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ
tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần
nói.” (c. 38)

Thứ bảy ngày 22/12 – Lc 1, 46 – 56
Nội dung Tin Mừng
 Đứng trước tâm tình của bà chị Elizabeth – mượn lời đạo
đức của con người Cựu Ước – Đức Maria lên tiếng tôn
vinh Thiên Chúa…
 Lời tôn vinh ấy là kinh Magnificat mà ai ai trong chúng ta
cũng đã biết…và đã được chú giải rất nhiều…Đây cũng là
lời kinh của mỗi chúng ta trong giờ kinh cuối ngày suốt đời
sống mình: lời kinh giúp chúng ta nhìn thấy mình và chỗ
đứng của mình trong nhiệm cục Cứu Độ Thiên Chúa thực
hiện cho con người trong hôm nay và ở giữa những con
người chúng ta gặp gỡ hằng ngày…để chúng ta tôn vinh
Thiên Chúa và sẵn lòng cùng thực hiện với tất cả những
người tin những gì mà Thiên Chúa muốn cho con người…

Danh ngôn
Hãy có trách nhiệm về cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn
là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai
khác.
Les Brown
Tự do đòi hỏi rất nhiều ở mỗi người. Đi cùng với tự do là trách
nhiệm. Với người không sẵn sàng trưởng thành, người không
muốn mang sức nặng của chính mình, đây là một viễn cảnh
đáng sợ!
Eleanor Roosevelt
Ngày nay kiếm tiền rất đơn giản. Nhưng kiếm tiền bền vững,
trong khi có trách nhiệm với xã hội và cải thiện thế giới thì rất
khó.
Jack Ma

Giáo huấn Tin Mừng
 “Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót,
dành cho tổ phụ Abraham
và cho con cháu đến muôn đởi.” (cc. 54 & 55)

Làm hết sức là chưa đủ, đôi khi chúng ta phải làm điều gì cần
thiết.
Winston Churchill

Danh ngôn
Chúng ta bảo tình yêu là sự sống…Nhưng tình yêu không có
hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn.
Elbert Hubbard

Thứ sáu ngày 21/12 – Lc 1, 39 – 45
Nội dung Tin Mừng
 Sau khi được truyền tin và vâng phục ý muốn của Thiên
Chúa, Đức Maria nghĩ ngay đến bổn phận phải có của
mình với người chị em họ hàng là bà Elizabeth và mục đích
là để giúp bà chị cao tuổi của mình trong những tháng
ngày khó khăn của thời kỳ mang thai – một thái độ “vị con
người” vốn là một trong những ưu điểm Thiên Chúa quan
tâm khi quyết định chọn Đức Maria làm mẹ Đấng Cứu
Thế…
 Tuy nhiên – qua tâm tình “vị con người” thiên bẩm ấy của
Đức Maria – Thiên Chúa sắp xếp để có cuộc gặp gỡ nhiệm
mầu giữa Chúa Ki-tô và vị Tiền Hôcủa mình: một cuộc gặp
gỡ nhằm thánh hóa sứ vụ của Gioan Tiền Hô…
 Bà Elizabeth lên tiếng ca ngợi lòng tin của Đức Maria
đứng trước lời mời của Thiên Chúa – lòng tin được chúc
phúc và là lòng tin mang lại phúc lộc vô song cho nhân
loại…
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ!
Victor Hugo
Cuộc đời là bọt nước…Chỉ có hai điều như đá tảng: tử tế khi
người khác lâm hoạn nạn và can đảm trong hoạn nạn của
chính mình.
Gordon
Điều kỳ diệu – như một hiện tượng mà ta không thể giải thích
– có ở khắp nơi quanh ta : cuộc sống chính nó là điểu kỳ diệu
của những điều kỳ diệu.
George Bernard Shaw
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
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Third Sunday of Advent
Cycle C
First Reading
Zephaniah 3:14-18a
A savior is promised to Israel.

people mark this Sunday by lighting a pink candle
instead of a purple one on their Advent wreath. It is a
reminder that the Advent season is a season of joy
because our salvation is already at hand.

Responsorial Psalm
Isaiah 12:2-3,4,5-6
A song of praise to God our savior

Family Connection
The theme of the season of Advent is sometimes
described as a period of waiting for the birth of Jesus.
However, today's Gospel reading suggests something
different. John the Baptist did not tell the crowds to wait
for the Messiah. He told them to prepare for the Messiah
through acts of repentance. If Advent is a time of waiting,
it is not the sitting in the doctor's office kind of waiting. It
is a busy time of preparation, more like the waiting we
might do when preparing for dinner guests. Our
challenge is to not make this season a frenzied time, but
rather a time of joyful anticipation and making ready for
God who comes to dwell among us and changes our lives
with the gift of salvation.

Second Reading
Philippians 4:4-7
Rejoice always because the Lord is near.

Gospel Reading
Luke 3:10-18
John the Baptist teaches the path of repentance and
announces Christ.
Background on the Gospel Reading
This Sunday's Gospel continues last week's focus on John
the Baptist and his role in preparing the way for Christ.
Recall that last week's reading described John's
appearance in the desert and established his connection
with the prophetic tradition of Israel. If we were to read
Luke's Gospel continuously, we would learn about John
the Baptist challenging the crowds who came to him and
calling upon them to show evidence of their repentance.
John tells his listeners that they cannot rely on their
lineage as Israelites because children of Abraham can be
raised up from stones. Repentance, rather, must be
observable in one's actions. Here, Luke is continuing to
set up two important themes of his Gospel message: the
Christian faith is expressed in one's actions, and the call
to salvation is extended to everyone, Jews and Gentiles.
In today's Gospel reading, the crowds ask John the
Baptist for specifics. What evidence of repentance is
required? John replies by naming concrete actions:
crowds should share their food and cloaks; tax collectors
should be just; soldiers should act fairly. The concern for
justice is a hallmark of Luke's Gospel.

As you gather as a family, talk about the preparations
your family is making during the season of Advent.
Reflect together on these activities, not only on what you
are doing but why you are choosing to do these things.
Read together today's Gospel, Luke 3:10-18. Consider
how Advent is a time for making ourselves ready to
receive Jesus in our lives. Could your family make some
changes in your Advent activities so that each person is
well prepared to celebrate the gift of salvation at
Christmas? Conclude in prayer together that your family
will be able to live the spirit of Advent. Sing together an
Advent song, such as “O Come, O Come Emmanuel” or
pray together today's second reading, Philippians 4:4-7,
as you light the third candle on your Advent wreath.
www.loyolapress.com

When the crowd begins to wonder if John the Baptist
might be the Messiah, John interprets his baptism and
makes it clear that his ministry is in preparation for the
Messiah. John the Baptist knows his place and role in
God's plan of salvation. By encouraging the crowd to act
similarly in accordance with their stations in life, John's
teaching suggests that each person has a role to play in
God's salvation. It is the great mystery of our salvation
that God permits and even asks for human cooperation in
his divine plans.
The third Sunday of Advent is also called Gaudete
Sunday. Gaudete is a Latin word that means “rejoice.”
This name is taken from the entrance antiphon for
Sunday's Mass, which is also echoed in today's second
reading from the Paul's letter to the Philippians. Some
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

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
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

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
JOHN TUAN DINH 832.654.6727

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

