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THẮP ĐÈN CHO AI?
Có một anh mù đến nhà cậu bạn chơi. Khi
trời tối, anh muốn về nhà, người bạn liền
thắp một chiếc đèn lồng, đưa cho anh rồi
bảo: “Ngoài trời tối rồi, anh cầm cái đèn
này đi cho sáng nhé”.
Anh mù nghe vậy tức giận nói: “Sao cậu
lại nói vậy. Rõ ràng ai cũng biết tôi bị mù.
Tôi cầm đèn lồng để soi đường không
phải để người đời cười nhạo sao?”.
Người bạn nhẹ nhàng giải thích: “Anh
hiểu lầm ý của tôi. Vì tôi nghĩ giờ này rất
nhiều người cũng đi trên đường. Anh cầm
đèn lồng, người khác có thể nhìn thấy
anh, vì vậy sẽ không thể đụng vào anh
được”.

Anh mù nghĩ một lát rồi nói: “Ừ, cậu nói
có lý. Cảm ơn nhé! Tôi về đây”.
Hóa ra thắp đèn sáng không hẳn cho mình
mà còn cho người khác. Ở đâu đó trong
một góc khuất có ánh đèn sáng sẽ làm cho
khách bộ hành an tâm. Ở đâu đó có ngọn
hải đăng sẽ làm cho người đi biển biết
hướng về bình an.
Nếu hiểu rằng mỗi người là một ánh sao
thì cuộc đời chúng ta cũng cần được thắp
lên để mang lại bình an hạnh phúc cho tha
nhân. Ở tuổi thiếu niên chúng ta vẫn hát
với nhau về một niềm mơ ước rằng:
“Đếm ánh sao đêm tôi gọi người,
Hồng xanh xanh hồng xanh xám xanh.
Ngôi sao xanh chính là anh đó,
Ngôi sao vàng đó của chị đây.
Không có ngôi sao nào là ngôi sao đen.”
Chúng ta mơ ước mình là một ánh sao.
Ánh sao thì có đủ màu. Ánh sao thì luôn
tỏa sáng. Không bao giờ có ánh sao đen.
Nếu ý thức mình là những vì sao trên trời,
chúng ta phải sống cuộc sống của những
vì sao: thoải mái trong một không gian
mênh mông và chiếu tỏa ánh sáng ra
chung quanh tùy theo sức sáng mình
có. Đất đáthì sống cuộc đời chật hẹp, tăm
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tối, kèn cựa nhau, nhưng những vì sao
thì sống thanh thoát, vừa thi đua tỏa sáng
vừa tôn trọng sự sáng của nhau.
Hành trình Ba Vua đến gặp hài nhi Giê-su
cũng cần một ánh sao dẫn lối. Tuy hành
trình cũng có lúc bế tắc vì không có ánh
sao nhưng với sự kiên nhẫn họ đã vượt
qua. Họ từng lần mò trong thành phố
nhưng chỉ gặp những người chỉ đường
đầy toan tính, vụ lợi. Họ thất vọng vì giữa
thủ đô lại thiếu một ánh sao thanh thoát tô
thêm vẻ đẹp cho bầu trời. Nhưng họ
không bỏ cuộc. Họ tiếp tục lần mò trong
bóng đêm của thế giới đầy tội ác. Và rồi
sự kiên trì đã được đền đáp. Ánh sao lại
xuất hiện dẫn họ đến triều bái Hài Nhi
mới giáng sinh nơi hang đá Belem.
Cuộc đời hôm nay vẫn có những người
đang đi tìm chân lý, tìm lẽ sống. Có rất
nhiều người đang mong mỏi có một ánh
sao dẫn lối đưa đường cho họ. Họ cần nơi
người tín hữu hãy sống thanh thoát như
những vì sao không bon chen ngụp lặn
trong bóng tối tham lam, ghen ghét, lừa
đảo. Họ cần người tín hữu tỏa sáng giữa
bầu trời ích kỷ này một ánh sáng bác ái vị
tha.
Vâng giữa một thế giới mà bóng tối của
thù hận, ghen ghét, tham lam, lừa đảo và
hưởng thụ thì rất cần một ánh sao sáng
giúp con người biết nhìn nhận nhau là anh
em để rồi biết sống kính trọng và yêu
thương nhau hơn. Giữa một thế giới đang
khao khát gương sáng cũng đòi hỏi người
ky-tô hữu hãy tỏa sáng phúc âm để mang
tình yêu và hy vọng cho nhân gian.
Ước gì từng người chúng ta hãy trở thành
ánh sao sáng để xóa tan bóng đêm của tội
lỗi. Xin đừng vì ích kỷ và đam mê mà dập
tắt ánh sáng tình thương nơi họa ảnh
Thiên Chúa là con người chúng ta. Amen.
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
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:
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

713.894.1159

PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2020
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.
BẢNG TÊN VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý Ông Bà và Anh Chị Em muốn khắc tên mình, tên Cha Mẹ hoặc người thân
còn sống hay đã qua đời, để được cầu nguyện trong các Thánh Lễ mỗi tuần, xin
điền vào tờ đơn để ở cuối Nhà Thờ và trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.
myEoffering – ĐÓNG GÓP QUA MẠNG
Giáo xứ có chương trình (myEoffering - Electronic Offering) đóng góp qua
Mạng hàng tuần hoặc đóng góp những nhu cầu khác giúp xây dựng giáo xứ,
bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương mục nhà
Bank. Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ để biết thêm chi tiết.
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%
• Nhà Hàng Hải Cảng - 10%
• Đức Thành, Khô Bò - 10%

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $19,234 Mỹ kim. Lễ Đức Mẹ là Mẹ
Thiên Chúa được $14,627 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của mọi
người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
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
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Trí

713.478.7497
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BÍ TÍCH RỬA TỘI TRẺ EM
Giáo xứ cử hành Bí Tích Rửa Tội trẻ em từ mới sinh cho đến 7 tuổi vào các Chúa
Nhật đầu tháng, sau Thánh Lễ 11 giờ sáng.

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
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
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng
Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185
Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591

Để trẻ em được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, Giáo Xứ xin cha mẹ và người đỡ đầu
hội đủ các điều sau đây:
• Cha mẹ và người đỡ đầu cần tham dự Lớp Giáo Lý Rửa Tội cho Trẻ Em tại
Giáo Xứ Ngôi Lời hoặc các Giáo Xứ Công Giáo khác. Giáo Xứ khuyến
khích cha mẹ và người đỡ đầu, nếu có thể được, tham dự Lớp Giáo Lý Rửa
Tội trong khi người mẹ đang mang thai. Sau khi học Lớp Giáo Lý, cha mẹ
có thể chọn một ngày để rửa tội cho con. Lớp Giáo Lý Rửa Tội cho Trẻ Em
có hiệu lực trong 4 năm.
• Nếu có giấy khải sinh xin nộp đính kèm với Đơn Xin Rửa Tội lúc học lớp
Rửa Tội.
• Cha mẹ phải là thành viên của Giáo Xứ Ngôi Lời (có số Phong Bì). Nếu cha
mẹ ngoài Giáo Xứ muốn cho trẻ em được rửa tội tại Giáo Xứ Đức Kitô
Ngôi Lời Nhập Thể thì xin nộp trước cho Văn Phòng Giáo Xứ giấy chấp
thuận của Cha Xứ nơi mình cư ngụ và giấy Chứng Nhận đã tham dự Lớp
Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em.
• Người đỡ đầu phải trên 16 tuổi, người Công Giáo sống thực hành đức tin
và đã lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm. Nếu có gia đình, hôn phối phải
được cử hành trong giáo hội Công Giáo.
• Nếu Rửa Tội tại Giáo Xứ Ngôi Lời, xin đóng lệ phí $15.00 Mỹ kim cho áo
và nến trong ngày rửa tội.
Lịch Trình Lớp Giáo Lý Bí Tích Rửa Tội Trẻ Em trong năm 2020
Học tại Hội Trường Mẫu Tâm, phòng số 5, bắt đầu từ 8:30 đến 10:30 sáng:
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 01
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 02
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 03
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 04
Thứ Bảy, ngày 30 tháng 05
Thứ Bảy, ngày 27 tháng 06
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 07
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 08
Thứ Bảy, ngày 26 tháng 09
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11
Thứ Bảy, ngày 26 tháng 12
Các ngày Rửa Tôi của Giáo Xứ trong năm 2020 (sau Thánh Lễ 11 am):
Chúa Nhật, ngày 5 tháng 1
Chúa Nhật, ngày 2 tháng 2
Chúa Nhật, ngày 1 tháng 3
Chúa Nhật, ngày 5 tháng 4
Chúa Nhật, ngảy 3 tháng 5
Chúa Nhật, ngày 7 tháng 6
Chúa Nhật, ngày 5 tháng 7
Chúa Nhật, ngày 2 tháng 8
Chúa Nhật, ngày 6 tháng 9
Chúa Nhật, ngày 4 tháng 10
Chúa Nhật, ngày 1 tháng 11
Chúa Nhật, ngày 6 tháng 12

Mọi chi tiết xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ trong giờ làm việc
số điện thoại:
281-495-8133 hoặc
email: info@giaoxungoiloi.org
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SUY NIỆM MỖI NGÀY: TUẦN LỄ SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH
THỨ 2
"HÃY SÁM HỐI"
(Mt 4, 12 - 17. 23 – 25)
Có một người đàn ông trong vùng nổi tiếng về chuyện nhiều
vợ, ông lại là người chuyên uống rượu và hay la lối mọi người.
Tuy nhiên, một hôm, ông ta quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi,
ăn năn trở về với Chúa qua việc xưng tội và rước lễ. Thấy vậy,
nhiều người sầm xì, bàn tán... trong nhóm có một bà được cho
là đạo đức, đã nói lớn tiếng để mọi người nghe thấy, bà nói:
"Người tội lỗi như thế thì làm sao được Chúa tha? Xưng tội và
rước lễ như vậy, chẳng qua là hình thức, qua mắt thiên hạ!!!"
Ôi thật xót xa thay! Bà này đâu có hiểu được rằng: người tội
lỗi luôn là trọng tâm sứ vụ của Đức Giêsu và họ là đối tượng
số một của Tin Mừng! Bởi vì, một người tội lỗi biết hối cải thì
được tha thứ dễ dàng hơn một kẻ tự cho mình đạo đức nhưng
sống trong kiêu hãnh!; hay một người tội lỗi trở lại thì cả triều
thần thiên quốc vui mừng!

gặp được chủ chiên của họ cách đích thực, không phải trên lý
thuyết!
Thật vậy, thấy đám đông dân chúng, phản ứng đầu tiên của
Ngài chính là chạnh lòng thương!
Vì chạnh lòng thương, Đức Giêsu đã trao ban lương thực cả
phần hồn lẫn phần xác cho dân chúng.
Phần hồn, Ngài dạy dỗ họ nhiều điều; phần xác, Ngài đã hóa
bánh ra nhiều để nuôi dân chúng.
Trong xã hội hôm nay, điều làm cho chúng ta không khỏi suy
nghĩ, đó là của cải trên thế giới lại nằm trong tay một số hay
một vài nhóm người, khi họ nắm tài nguyên của thế giới!
Trong khi đó, nhiều nước vẫn trong tình trạng báo động về
nghèo đói, nhiều người vẫn đang quằn quại đối chọi với cái
đói, cái khát, rồi nạn thất nghiệp, chiến tranh, khủng bố ngày
càng lan rộng.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: "Hãy sám hối vì Nước
Trời đã gần bên".

Nguyên nhân dẫn đến vấn nạn trên, chúng ta thấy mấu chốt
của vấn đề: đó chính là thiếu lòng bao dung, tình thương.

Sám hối theo nghĩa thông thường là ý thức mình tội lỗi, hối
hận, cần phải quay trở về đường ngay nẻo chính sau khi đã
quyết tâm chừa bỏ con đường cũ. Tuy nhiên, sám hối theo
Kitô giáo còn mang chiều kích siêu nhiên, đó là trở về cùng
Thiên Chúa, để nhận ra tình yêu thương vô biên của Ngài. Mặt
khác, sám hối còn là để biết yêu thương, cảm thông, chia sẻ,
quảng đại và tha thứ.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết cảm
thông, liên đới và trách nhiệm với anh chị em mình. Hãy biết
chạnh lòng thương như Thiên Chúa đã thương yêu ta.

Không chỉ dừng lại ở đó, điều quan trọng nữa là: khi sám hối,
chúng ta biết khiêm tốn để soi chiếu cuộc đời của mình với
tình thương, lòng nhân hậu của Thiên Chúa, rồi định hướng
cho mọi hành vi, lựa chọn của mình trong tương lai để được
ơn cứu độ.
Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta ơn sám hối trong cuộc sống
thường ngày, bởi vì, đã là con người thì không ai có quyền nói
mình vô tội. Vì thế, chúng ta hãy biết chạy đến với Thiên Chúa
trong sự sám hối để được ơn tha thứ. Amen.
THỨ 3
YÊU THƯƠNG THẬT LÒNG
(Mc 6,34-44)
"Cái mà giáo xứ cần nhất lúc này, đó là người ta nhận biết một
Thiên Chúa không phải chỉ trong lí thuyết!". Đây chính là câu
nói của triết gia Thomas Carlyle khi ông được một vị linh mục
trong xứ đến hỏi về điều cần làm cho giáo xứ của ngài lúc này.
Thật vậy, con người ngày nay, ai ai cũng biết là có Thiên
Chúa, nhưng tin trên lý thuyết đã chiếm đa số, kể cả những
người Công Giáo, còn tin trong sự cảm nghiệm thì không biết
được bao nhiêu %, có lẽ không đáng kể!
Hôm nay, Tin Mừng thuật lại một hình ảnh đẹp của chính nhà
giảng thuyết lẫn thính giả:
Nếu Đức Giêsu chạnh lòng thương và dạy dỗ họ nhiều điều,
thì một đám đông say mê nghe lời giảng của Đức Giêsu đến
quên cả ăn.
Nếu Đức Giêsu chạnh lòng thương khi thấy đám đông "như
bầy chiên không người chăn dắt", thì đám đông vui mừng vì
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Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết quên mình để lo
cho anh chị em xung quanh như Chúa. Xin cũng ban cho
chúng con luôn biết tìm đến Chúa để được hạnh phúc đời đời.
Amen.
THỨ 4
CÓ CHÚA LÀ CÓ BÌNH AN
(Mc 6,45-52)
Nếu ai đã từng đi biển hay sống trên những hòn đảo giữa khơi
thì thấy rõ sự nguy hiểm mỗi khi cuồng phong nổi lên! Thật
kinh hoàng khi chập trùng giữa đại dương mà sóng cồn gào
thét như muốn vùi dập con tàu của thuyền nhân! Những lúc
như thế, hẳn ai ai cũng hoảng sợ, họ chỉ còn biết cậy dựa vào
ơn lạ tình thương của Thượng Đế mà thôi, bởi lẽ, sức tự nhiên
kể như là cát bụi, không xá gì với những tai ương mà con
người đang phải đối chọi.
Hôm nay, sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi dân
chúng, họ đã muốn tôn Đức Giêsu lên làm vua, nhưng điều
này đã đi ngược lại với sứ vụ của Đấng Thiên Sai, nên Ngài đã
truyền lệnh cho các môn đệ phải đi sang bờ bên kia, trong lúc
ấy, Đức Giêsu đi cầu nguyện để gặp gỡ Thiên Chúa Cha.
Nhưng trong đêm tối, thuyền các ông đã xa bờ và gặp phải cơn
cuồng phong dữ dội, khiến các ông vất vả, loay hoay chống
chọi vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Đức Giêsu đã hiện đến đi
trước họ, khiến họ hốt hoảng và la hét vì ngỡ là ma! Đức
Giêsu đã trấn an các ông khi nói: "Cứ yên tâm, chính Thầy
đây, đừng sợ", rồi sau đó, Ngài đã vào thuyền cùng các ông,
lập tức sóng yên biển lặng, khiến các tông đồ không khỏi ngạc
nhiên!
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta bài học:
Thứ nhất, hình ảnh con thuyền gặp sóng to gió lớn là hình ảnh
con thuyền của Giáo Hội trên đại dương mênh mông của cuộc
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THỨ 6
CÁI KHỔ CỦA NGƯỜI BỊ BỆNH
(Lc 5, 12-16)

đời. Con thuyền ấy đang bị kẻ thù tấn công tứ phía. Nhưng dù
có khó khăn, thử thách, dù kẻ thù có tìm cách tấn công tư bề,
thì con thuyền ấy nếu có Chúa, chắc chắn mọi sự hiểm nguy
phải lắng xuống và nhường chỗ cho sự bình an ngự trị.

"Khi còn có thể làm việc được thì người mắc bệnh vẫn còn
được chung sống với gia đình. Nhưng đến khi thân tàn ma dại
không làm được chi nữa, nhất là khi các vết ung thối bắt đầu
phá miệng lở loét ra, máu mủ vấy đầy, khiến những người
chung quang nhờm gớm, kinh tởm không chịu được, thì dân
làng đưa họ vào rừng, cất cho họ một túp lều tranh để người
cùi ở lại đó một mình sống chết ra sao mặc kệ!

Thứ hai, nhắc cho chúng ta rằng: cuộc đời tâm linh của chúng
ta nhiều khi cũng gặp phải thử thách, cám dỗ của Ma Quỷ,
nhưng những lúc đau khổ, thất bại và chơi vơi nhất, nếu chúng
ta biết cậy dựa vào Chúa, thì Ngài luôn có mặt để nâng đỡ,
giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi hiểm nguy.
Lạy Chúa Giêsu, biển đời của chúng con luôn gặp phải những
thử thách, hiểm nguy tư bề, xin Chúa ban cho chúng con biết
cậy dựa vào quyền năng của Chúa và luôn bám vào tình
thương của Ngài. Xin cho chúng con được bình an và vững
tin. Amen.

Khi yếu liệt, cô đơn trong túp lều hiu quạnh, người cùi đói khổ
mà chết dần chết mòn một cách thảm khốc, ấy là không kể
trường hợp có thể bị cọp đói tha đi, vì có lời đồn đại rằng cọp
rất hám thịt người cùi.
Nói tóm một điều: người cùi là một bệnh nhân biết rõ mình
đang chết và với đôi mắt tỉnh táo còn chứng kiến được rành
rành giữa thanh thiên bạch nhật những sình thối rục rã của
chốn mồ sâu...!"

THỨ 5
TẤT CẢ CHO NGƯỜI NGHÈO
(Lc 4,14-22a)
Có một câu chuyện thật ấn tượng kể về một linh mục dòng
Phanxicô khó khăn như sau: ngày cha mới lãnh tác vụ linh
mục, một người giàu có muốn tài chợ cho cha mới tất cả kinh
phí trong thánh lễ tạ ơn đầu đời linh mục của ngài. Tuy nhiên,
khi được tin như vậy, tân linh mục này đã ngỏ ý muốn xin số
tiền ấy không phải để mở tiệc ăn mừng, mà là dùng nó vào
việc xây dựng nhà cửa, mua thuốc men... cho bà con bị bệnh
phong tại Biên Hòa – Đồng Nai mà ngài vô tình khám phá ra
họ ở trong rừng sâu và không có nhà cửa cũng như không có ai
giúp đỡ... Một tấm lòng tuyệt vời, khi không nghĩ cho riêng
mình, mà là cho người nghèo, người bệnh, người bị xã hội bỏ
rơi!

Câu chuyện trên đây chính là nhận định của Đức Cha
Cassaigne, thừa sai sống giữa anh chị em người cùi.

Hôm nay, bài Tin Mừng trình thuật việc Đức Giêsu trở về quê
hương và Ngài vào các hội đường mà giảng dạy. Khi đọc đoạn
Kinh Thánh của Isaia, nói về sứ mạng của vị Thiên Sai là đến
với người nghèo, để nâng đỡ, an ủi, cứu giúp; xây dựng bình
an, giải thoát con người khỏi ách thống trị của sự dữ... Đọc
xong, Ngài tuyên bố, đoạn sách ấy hôm nay đã ứng nghiệm!

Tất cả những tâm trạng đó, nơi người bị bệnh phong, họ phải
hứng chịu tất cả.

Trong cuộc sống, cái gây nên đau khổ nhất cho con người
chính là: bệnh tật và sự cô đơn.
Bệnh tật thì làm cho con người ta thất vọng và nghĩ mình vô
dụng; bệnh tật còn làm cho con người đau đớn thể xác... Còn
sự cô đơn thì làm cho con người trở nên dư thừa, họ bị cô lập
không được tiếp xúc với ai và cũng không ai thèm tiếp xúc với
họ. Đau khổ nhất chính là bị đẩy ra một nơi xa cộng đồng,
không được ở với cha mẹ, anh chị em và bà con xóm làng.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết yêu
thương ngay cả đến người không đáng yêu, tha thứ kẻ không
đáng tha thứ. Đức Giêsu đã làm thế và chúng ta cũng phải làm
như vậy, nếu chúng ta là môn đệ đích thực của Chúa.
Mong sao mỗi người chúng ta sẵn sàng chia sẻ và gánh lấy
những gánh nặng cho nhau. Thập giá mà mỗi người chúng ta
phải vác, sẽ nhẹ đi biết bao, khi chúng ta biết bắt chước Đức
Giêsu, giơ tay ra chạm đến người phong cùi.

Khi nói như thế, Đức Giêsu công khai đứng về phía người
nghèo, bỏ rơi và bị áp bức. Đây là lựa chọn và sứ vụ của Ngài
khi đến trần gian mà hôm nay đã ứng nghiệm.
Ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, mỗi
người được trao cho trách nhiệm trở nên ngôn sứ và chứng
nhân cho Tin Mừng.

Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta được trở nên dấu chỉ tình
thương của Chúa trong xã hội hôm nay. Amen.

Tuy nhiên, chúng ta có trở nên chứng nhân của Chúa đích thực
khi quan tâm đến người nghèo, người thấp cổ bé họng, người
không có tiếng nói, người bị bỏ rơi không...? Hay chúng ta đã
phản chứng khi khước từ những người cần đến sự giúp của
chúng ta, coi khinh và bỏ rơi những người tội lỗi, đồng thời
dồn anh chị em mình vào ngõ cụt đường cùng?

THỨ 7
LỚN LÊN VÀ NHỎ LẠI NHƯ THẾ NÀO?
(Ga 3,22-30)
Đoạn kết Tin Mừng hôm nay được khép lại với câu nói có hậu
của Gioan Tiền Hô: "Người phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ
lại". Nói là kết, nhưng nó lại mở ra cho một tương lai và hy
vọng mới.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết sống tình
liên đới, cảm thông và chia sẻ, để trở nên sứ giả của Tin Mừng
tình thương trong gia đình, lối xóm và cuộc sống của chúng
con hôm nay. Amen.

"Người phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại", đã trở thành một
phương châm sống cho vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế.
Giữa lúc uy tín của Gioan lên như diều, mọi người từ khắp nơi
ai ai nghe thấy tên của ông cũng đều nghiêng mình kính cẩn,
đến nỗi nhiều người muốn tôn ông là ngôn sứ vĩ đại, là Đấng
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Mêsia. Tuy nhiên, ông đã đứng đúng vị trí của mình là tiền hô,
kẻ dọn đường cho Đấng Cứu Thế, vì vậy, ông đã thẳng thắn
tuyên bố: tôi không phải là Đấng Kitô, Đấng ấy đến sau tôi, tôi
không đáng cởi giây dép cho Người! Khi Đấng ấy đến, Ngài sẽ
rửa anh em trong Thánh Thần... và "Người phải lớn lên, còn
tôi thì phải nhỏ lại" vì "Tôi là tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn
đường Chúa, hãy bạt lối người đi" (x. Mt 3,3).
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở thành tiền
hô cho Chúa trong xã hội hôm nay. Đồng thời sống đúng tư
cách của người tiền hô, để "Người phải lớn lên, còn tôi thì phải
nhỏ lại".
Để cho Chúa lớn lên, ấy là khi chúng ta biết sống quảng đại,
mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Biết cảm thông, yêu
thương và tha thứ, bao dung và nhân hậu. Sẵn sàng sống cho
người khác.

Tôi phải nhỏ lại, tức là nhỏ lại cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo, tự phụ,
khoe khoang...
Tuy nhiên, trong xã hội hôm nay, vẫn còn đó những tiền hô
không đứng đúng vị trí của mình! Họ đã đứng lên vị trí của
Đấng Cứu Thế, còn Đấng Cứu Thế thì lại bị đẩy ra bên lề. Vì
vậy, thay vì dọn đường thì lại hưởng lợi, thay vì làm vinh danh
Chúa thì họ lại tìm vinh danh mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi theo gương sáng
của Gioan Tiền Hô khi xưa, luôn sống theo tinh thần đến để
phục vụ chứ không phải để được người khác phục vụ, để Chúa
được lướn lên, còn chúng con thì nhỏ lại. Amen.
Jos. Vinc. Ngọc Biển

EPIPHANY OF THE LORD
First Reading
Isaiah 60:1-6
Jerusalem shall be a light to all nations.

We have come to consider the gifts they bring as a
foreshadowing of Jesus’ role in salvation. We believe the
meaning of the gifts to be Christological. Gold is
presented as representative of Jesus’ kingship.
Frankincense is a symbol of his divinity because priests
burned the substance in the Temple. Myrrh, which was
used to prepare the dead for burial, is offered in
anticipation of Jesus’ death.

Responsorial Psalm
Psalm 72:1-2,7-8,10-11,12-13
Every nation on earth shall worship the Lord.
Second Reading
Ephesians 3:2-3a,5-6
Gentiles are coheirs in the promise of Christ.

The word Epiphany means “manifestation” or “showing
forth.” Historically several moments in Christ’s early life
and ministry have been celebrated as “epiphanies,”
including his birth in Bethlehem, the visit of the Magi,
his baptism by John, and his first miracle at Cana.

Gospel Reading
Matthew 2:1-12
The Magi seek out Jesus and do him homage.
Background on the Gospel Reading
The visit of the Magi occurs directly before the story of
the Holy Family’s flight into Egypt. Matthew’s Gospel
tells a version of Jesus’ birth that is different than the one
in Luke. Of the actual birth of Jesus, Matthew tells us
little more than, “When Jesus was born in Bethlehem of
Judea, in the days of King Herod . . . ” The story of the
census is found only in Luke’s Gospel, but we hear about
the visit of the Magi only in Matthew’s Gospel.

Family Connection
The tradition of giving gifts at Christmas is thought by
some to be rooted in the gift giving of the Magi. In many
cultures, gifts are not exchanged at Christmas, but rather
on the feast of the Epiphany. Whenever you exchange
your Christmas gifts, take some time to reflect on this
tradition of gift giving at Christmas. Think of the best
gift you have received. What was it? What made it
special? Was it the gift itself, the thought that went into
it, or the person who gave it to you?

We know little about the Magi. They come from the East
and journey to Bethlehem, following an astrological sign,
so we believe them to be astrologers. We assume that
there were three Magi based upon the naming of their
three gifts. The Gospel does not say how many Magi
paid homage to Jesus. In Matthew’s Gospel, they
represent the Gentiles’ search for a savior. Because the
Magi represent the entire world, they also represent our
search for Jesus.

Read today’s Gospel, Matthew 2:1-12. The gifts of the
Magi—gold, frankincense, and myrrh—have come to be
understood as symbols of Christ’s royalty, divinity, and
eventual suffering and death. They are special because in
giving them, the Magi acknowledge who Jesus was to be:
our Savior. We pray that we will acknowledge Jesus as
Savior in all that we do and say. Conclude by singing
together “We Three Kings.”
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HẢI CẢNG

SEAFOOD RESTAURANT
11768 Bellaire Blvd.
Houston, TX 77072
281.564.4288

Sun-Thurs: 10am – 10pm

Fri-Sat: 10am - 11pm

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
JOHN TUAN DINH
832.654.6727
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281.988.6155

VIET USA GLOBAL

7615 Booner Rd
Houston, TX 77042
(248) 242-0598 / (248) 885-7516
Đảm nhận các dịch vụ sau:
• Thi quốc tịch & Theo dõi hồ sơ
• Thẻ xanh 10 năm
• Xin miễn nộp phí chính phủ
• Chuyển thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm
• Bảo lãnh thân nhân (Cha mẹ, vợ chồng, con cái,
anh chị em)
• Bảo lãnh theo diện hôn phu, hôn thê (Fiance)
• Xin visa du lịch (Nộp lần 2 mien phí dịch vụ
nếu lần đầu không đậu visa)
• Gia hạn visa du lịch, xin hộ chiếu Việt Nam
• Xin thẻ xanh lần đầu &Theo dõi hồ sơ
• Xin giấy phép làm việc
• Xin Re-Entry Permit & Travel Documents
• Xin chuyển diện du học sinh
• Xin cập lại bằng quốc tích đã mất
• Xin miễn bị trục xuất và xin lại thẻ xanh
• Thủ tục xin visa làm việc tại Mỹ
• EB3 - L1 Visa - Tất cả các loại Visa khác v.v...

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.

Chuyên nghiệp - Dịch vụ tốt - Tận tâm - Nhanh
chóng - Tiết kiệm chi phí - Kết quả cao - Cam
kết giữ kín tuyệt đối thông tin cá nhân của quí vị
Tham khảo miễn phí.

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

