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HÃY NGẨNG ĐẦU LÊN
Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II
trong chương đầu của cuốn “Bước
qua ngưỡng cửa hy vọng” đã viết:
Đừng sợ. Đó là lời Chúa mời gọi
nhiều lần với những người Ngài đã
tiếp xúc.
Thực vậy, thiên thấn đã nói với Mẹ
Maria: Đừng sợ. Cũng như đã nói với
thanh Giuse trong giấc mộng: Đừng
sợ. Ngài cũng đã nói với các môn đệ,
đặc biệt với Phêrô trong những trường
hợp khác nhau, chẳng hạn như khi
mặt biển dậy sóng: Đừng sợ. Hay khi
Ngài đã sống lại: Đừng sợ. Sở dĩ Ngài
phải lặp đi lặp lại như vậy là vì Ngài
biết rằng các ông đã sợ.
Phải, các ông đã sợ khi Ngài bị bắt.
Các ông đã sợ khi Ngài phục sinh.
Các ông họp mặt mà cửa thì đóng kín.
Lời nói ấy của Chúa Giêsu cũng đã
được Giáo Hội và Đức Thánh Cha lặp
lại. Thế nhưng, chúng ta đừng sợ cái
gì?
Xin thưa: Chúng ta đừng sợ sự thật
của chính mình. Thánh Phêrô đã sống
cái kinh nghiệm bản thân của sự thật
đó, khi ông nói cùng Chúa Giêsu: Lạy
Thầy, xin hãy xa con vì con là kẻ tội
lỗi. Không phải chỉ mình Phêrô mới ý
thức được sự thật đó, mà mỗi người
chúng ta đều biết rằng sau câu nói ấy
của Phêrô, Chúa Giêsu đã bảo ông:
Đừng sợ, từ nay con sẽ là kẻ chài lưới
người ta.
Tuy nhiên, để đứng vững và ngẩng
đầu lên, chúng ta cần phải hết lòng tin
tưởng và hy vọng vào quyền năng của
Chúa, đồng thời phải yêu mến Ngài
hết tâm hồn, quy hướng mọi khả năng
để phục vụ Ngài, bởi vì ơn cứu độ chỉ

đến từ Thiên Chúa mà thôi. Không có
niềm tin tưởng vững mạnh. Không có
niềm hy vọng dạt dào. Không có lòng
mến bao la thì chẳng ai có thể đứng
vững được trước những hiểm nguy,
gian nan và thử thách của cuộc đời.
Bởi vì bản tính tự nhiên của mọi sinh
vật khi gặp nguy nhiểm là trốn tránh,
là ẩn núp, là nằm rạp xuống, là thu
mình nhỏ lại, như muốn mình tan biến
để những cơn nguy hiểm không đụng
chạm đến. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại
bảo chúng ta: Hãy đứng vững và
ngẩng đầu lên, vì Thiên Chúa đem
đến cho chúng ta niềm vui mừng và
hy vọng.
Hãy đứng vững và ngẩng đầu lên, để
những lo âu của cuộc sống không đè
bẹp chúng ta và để cho chúng ta có
thể niềm mở với hết mọi người, nhất
là những người thân yêu trong gia
đình, đồng thời để chúng ta có được
một cái nhìn lạc quan trước mọi biến
cố của cuộc đời, kể cả những biến cố
đau thương nhất, bởi vì có Chúa nâng
đỡ, chúng ta sẽ không còn sợ hãi chi.
Với niềm tin yêu và phó thác, thì tất
cả đều là hồng ân của Chúa.
https://gpcantho.com/

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

- Đại Diện Giới Trẻ:

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH

Vũ Hữu Thự

R.I.P

Phó Chủ Tịch
832.247.5969

Thành Viên
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

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
Nguyễn Jackie
832.552.7557

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
Hoàng Hữu Phước

PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2022
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 là thành viên của Giáo Xứ Ngôi Lời, xin điền Đơn Gia
Nhập Giáo Xứ (đơn ở cuối Nhà Thờ). Chân thành cám ơn.
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.

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

Chủ Tịch
Trần Văn Quang

THÁNH LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (LỄ BUỘC)
Thứ Ba, ngày 7 tháng 12: Thánh Lễ Vọng 7:00 pm
Thứ Tư, ngày 8 tháng 12: Thánh Lễ 7:00 am, 12:10 pm, 5:00 pm và 7:00 pm

832.877.2074

ĐÓNG GÓP QUA MẠNG HOẶC CELLPHONE
Giáo xứ có chương trình đóng góp hàng tuần hoặc những nhu cầu khác giúp xây
dựng giáo xứ, bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương
mục nhà Bank:
• MyEOffering: http://church.myeoffering.com (có chi phí)
• Zelle: ngoiloi8503@gmail.com (không có chi phí)
***Xin điền Số Phong Bì hoặc Địa Chỉ của gia đình vào chỗ ghi chú để Văn
Phòng Giáo Xứ có đủ chi tiết làm sổ sách.***
NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin
viết email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao email cho Văn Phòng Giáo Xứ.
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $21,642 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Quỹ Nâng Cao Phẩm
Giá Con Người được $5,102 Mỹ kim.
Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa chúc
bình an trên tất cả mọi người.

CHƯƠNG TRÌNH MÙA VỌNG
BÍ TÍCH HÒA GIẢI
Thứ Hai, ngày 29 tháng 11
7:00 PM - 8:30 PM
Thứ Ba, ngày 30 tháng 11
7:00 PM - 8:30 PM
Thứ Hai, ngày 6 tháng 12
7:00 PM - 8:30 PM
THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 12
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh

5:00 PM

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh

9:00 PM

ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 12
Thánh Lễ: 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM và 2:00 PM

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ

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: 6 pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7 am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Nguyễn Mười
Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
Thánh Lễ Anh Ngữ: 2 pm Chúa Nhật
Nguyễn Giao
Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Nguyễn Ngọc Bích
713.907.1678
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
281.495.8133
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661
Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
——————
281.495.8133
Ban Xã Hội
Vũ Duy Chinh

832.830.3784

Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm

nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng
con, trong tình cảnh bi thương hiện
tại, đầy đau khổ và lo lắng đang siết
chặt thế giới, chúng con chạy đến với
Mẹ và tìm nương ẩn dưới sự che chở
của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương
xót ghé mắt đoái nhìn chúng con
đang trong đại dịch virus corona; xin
an ủi những người mất mát và than
khóc người thân của họ đã qua đời,
đôi khi được an táng cách đau lòng.
Xin nâng đỡ những người đang lo
lắng cho các bệnh nhân, những người
mà vì để tránh lây nhiễm, họ không
thể ở gần bên. Xin ban sự tin tưởng
tín thác cho những ai đang lo lắng vì
tương lai không chắc chắn và vì các
hậu quả kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng
con, xin cầu cùng Chúa Thiên Chúa
là Cha thương xót cho chúng con, để
thử thách này chấm dứt, đồng thời
chân trời hy vọng và bình an sẽ trở
lại. Như ở Cana, xin Mẹ cầu khẩn
cùng Con Thiên Chúa của Mẹ, xin
Người an ủi gia đình của các bệnh
nhân và nạn nhân; và mở lòng họ với
sự tin tưởng.
Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên
y tế, tình nguyện viên, những người
đang ở tuyến đầu trong tình trạng
khẩn cấp này và đang liều mạng sống
của mình để cứu những sự sống khác.
Xin đồng hành với nỗ lực anh hùng
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của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng
nhân và sức khỏe.
Xin ở gần bên những người ngày đêm
trợ giúp các bệnh nhân và ở cạnh các
linh mục, những người với sự quan
tâm mục vụ và dấn thân Tin Mừng,
đang tìm cách giúp đỡ và hỗ trợ tất
cả mọi người.
Lạy Đức Trinh nữ thánh thiện, xin soi
sáng tâm trí của các nhà khoa học,
giúp họ tìm ra giải pháp phù hợp để
chiến thắng virus này.
Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các
quốc gia, để họ hành động với sự
khôn ngoan, quan tâm và quảng đại,
giúp đỡ những người thiếu những
điều cần thiết cho cuộc sống, hoạch
định các giải pháp xã hội và kinh tế
với tầm nhìn xa và với tinh thần liên
đới.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh
động các lương tâm để thay vì những
số tiền khổng lồ được dùng trong việc
tăng cường và hoàn thiện các vũ khí,
được dùng để thúc đẩy các nghiên
cứu đầy đủ nhằm ngăn chặn thảm
họa tương tự trong tương lai.
Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin làm cho mọi
người trên thế giới được gia tăng
cảm thức mình cùng thuộc về một đại
gia đình duy nhất, ý thức về mối liên
hệ nối kết tất cả mọi người, để với
tinh thần huynh đệ và liên đới, chúng
con trợ giúp bao nhiêu người đang
sống trong nghèo đói và lầm than.
Xin khuyến khích sự kiên vững trong
đức tin, bền chí trong phục vụ và liên
lỉ trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những
người đau khổ, xin ôm lấy các con cái
đang gặp hoạn nạn của Mẹ và xin
Chúa can thiệp bằng bàn tay quyền
năng của Người để giải thoát chúng
con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để
đời sống bình thường có thể trở lại
trong thanh bình.
Chúng con phó thác cho Mẹ,
Đấng chiếu sáng trên hành trình của
chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ
và hy vọng, ôi khoan thay, ôi nhân
thay, ôi Đức Trinh Nữ Maria dịu
hiền. Amen.
(REI 25/04/2020)
https://www.vaticannews.va/
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SUY NIỆM TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG
Mt 8, 5-11
HỘ CHIẾU NƯỚC TRỜI

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn đang ước mơ cái gì? Phải chăng
là một cuộc sống ấm êm với những thành đạt mà theo lẽ
thường người ta vẫn hằng mơ ước? Điều đó không có gì sai.
Thế nhưng phải chăng chỉ có bấy nhiêu? Lời Chúa nhắc bạn
rằng dù sống giữa những sự đời thường, bạn vẫn có thể mơ
ước một cái gì đó hơn nữa, đó là ước mơ nên thánh như “Cha
chúng ta trên trời là Đấng Thánh”; đó là say mê Thầy Giê-su
đến độ dám liều bỏ mọi sự để bước theo thật sát những bước
chân của Ngài.

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin
Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. ” (Mt 8,9)
Suy niệm: Hộ chiếu là giấy thông hành cần thiết giúp ta đi ra
đi vào một quốc gia hay lãnh thổ. Hộ chiếu của Nước Trời là
đức tin; hễ có đức tin là ta có thể ra vào Nước Trời, không
phân biệt màu da, chủng tộc. Viên đại đội trưởng trong bài Tin
Mừng hôm nay đã cầm chắc giấy thông hành quý giá ấy qua
việc bày tỏ niềm tin vào uy quyền Đức Giê-su. Ngài có thể
truyền lệnh cho đầy tớ ông lành bệnh, đặc biệt là truyền lệnh
ấy mà không cần đích thân đến nhà ông, vì nhà ông không
xứng đáng đón Ngài. Ông hiểu người Do Thái coi nhà người
ngoại giáo là ô uế, nên tôn trọng niềm tin này. Hơn nữa, ông
yêu mến, tận tụy chăm sóc người đầy tớ, một nô lệ vốn bị coi
như đồ vật trong xã hội Rô-ma. Trái tim ai yêu thương nhạy
cảm với người khác thì luôn gần gũi Trái Tim Đức Giê-su.

Sống Lời Chúa: Say mê Đức Ki-tô, tôi quyết tâm dù làm một
việc nhỏ, không làm một cách tầm thường xoàng xĩnh mà làm
với tất cả tận tâm và yêu mến.
Cầu nguyện:Lạy Chúa, con ước mơ trở nên những tay thợ
lành nghề cho cánh đồng truyền giáo Chúa, xin Chúa giúp con
vượt qua tất cả những thách đố để đáp lại tiếng gọi trở nên
tông đồ nhiệt thành của Chúa. Amen..
THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG
Mt 15,29-37
TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA

Mời Bạn: “Với người có niềm tin, không cần lời giải thích
nào. Với người không có niềm tin, không lời giải thích nào là
đủ” (Th. Tôma Aquinô). Là người đã tin vào Chúa, bạn không
cần lý lẽ chứng minh về Ngài, chỉ cần đào sâu niềm tin ấy qua
đọc sách giáo lý, đọc Lời Chúa và nỗ lực sống Lời ấy.

Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Đức Giê-su, đem theo
những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh
nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và
Người chữa lành. (Mt 15,30)

Sống Lời Chúa: Trước khi rước lễ, tôi đọc những lời này của
viên sĩ quan với lòng khiêm tốn, tin tưởng vào quyền năng và
tình yêu của Chúa Giê-su.

Suy niệm: Chúa Giê-su được bao vây bởi những người cùng
khốn. Họ đến với Ngài để tìm nguồn an ủi, và họ đã không
phải thất vọng, bởi Ngài thấu hiểu và chạnh lòng thương trước
nỗi đau của họ. Hình ảnh mà Tin Mừng khắc hoạ lại đó không
chỉ mô tả một Đức Ki-tô hiền lành và nhân hậu đậm tính nhân
văn. Ngài chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của họ và đem
lại cho họ sự no thỏa vì Ngài là Đấng Em-ma-nu-en, là “Thiên
Chúa ở cùng chúng ta”, vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ngạc nhiên trước
niềm tin mạnh mẽ và khiêm tốn của viên sĩ quan Rô-ma. Xin
Chúa cũng thêm niềm tin và lòng khiêm tốn cho chúng con.
Xin cho niềm tin giúp chúng con sống thật sự là con người vì
để cho Chúa thật sự là Chúa của đời chúng con. Amen.
THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG
Th. An-rê, tông đồ Mt 4,18-22
ƯỚC MƠ THĂNG TIẾN

Mời Bạn: Qua Hội Thánh, Chúa Ki-tô tiếp tục hiện diện giữa
con cái loài người. Nhưng nhiều tín hữu vẫn cư xử y như thể
Hội Thánh chỉ là một cơ chế xã hội mang tính phẩm trật. Để
Đức Ki-tô tiếp tục hiện diện, các môn đệ của Ngài phải trở nên
giống với Thầy Chí Thánh. Nếu không, chúng ta không còn
chính danh là Ki-tô hữu nữa!

“Tôi sẽ làm cho anh thành những kẻ lưới người như lưới
cá.” (Mt 4,19)
Suy niệm: Các học sinh miệt mài học tập, các công nhân, kỹ
sư cặm cụi làm việc,… mọi người đều đang… ước mơ: ước
mơ đạt tới một cái gì đó hơn cái đang có trong hiện tại này,
theo đuổi nó, và biến nó thành hiện thực. Đó chính là ước mơ
thăng tiến bản thân, động cơ cho mọi chọn lựa và nỗ lực trong
cuộc sống. Hẳn An-rê và các bạn cũng mơ ước một cuộc sống
nào đó hơn cuộc sống ngư phủ tầm thường. Lời mời gọi đi
theo thầy Giê-su để trở thành những người thợ “lưới người
như lưới cá” mở ra cho các ông một triển vọng thăng tiến mới
mẻ, nhưng cũng đầy mạo hiểm. Chỉ vì say mê thầy Giê-su mà
các ông dám bỏ thuyền bỏ lưới đi theo Ngài để thực hiện ước
mơ.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Chia sẻ: Những người sống chung quanh bạn có tìm được
chút gì lòng thương xót của Chúa khi họ gặp gỡ bạn không?
Sống Lời Chúa: Luôn đi bước trước đến với những người
đang cần sự cảm thông, trợ giúp, để nhờ đó họ nhận ra Chúa là
Cha giàu lòng thương xót.
Cầu nguyện:Lạy Chúa, chúng con đang bước vào Năm Thánh
Lòng Thương Xót Chúa. Xin cho chúng con trở nên dấu chỉ
của tình yêu Chúa cho thế gian, đặc biệt là những người bị gạt
ra bên lề xã hội. Ước gì qua chúng con, nhiều người có thể
nhận biết Chúa là Cha giàu lòng xót thương. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG
Mt 7, 21. 24-27
NỀN TẢNG VỮNG BỀN

Mời Bạn: Nhớ rằng Đức Giê-su thực hiện mơ ước tốt đẹp của
bạn theo cách của Ngài, chứ không phải theo cách của bạn.
Bạn đừng ‘xìu’ khi nghe như vậy, bởi vì để Ngài lo liệu, bạn
được bảo đảm hơn nhiều. Bạn hãy tin rằng mình đã đặt niềm
tin đúng điạ chỉ. Xin bạn nhớ rằng: “Phúc thay ai phó thác đời
mình trong bàn tay Chúa, Ngài sẽ đặt chính Ngài trong bàn
tay họ” (tác giả vô danh).

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành,
thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” (Mt 7,24)
Suy niệm: Ngôi nhà cuộc đời của thánh Phan-xi-cô dựa trên
một nền tảng vững chắc là thực hành Lời Chúa cách cụ thể.
Chẳng hạn theo Lời Chúa mời gọi, ngài mạnh dạn ôm hôn một
người phong, chiến thắng cảm xúc tự nhiên là kinh tởm loại
người này. Thế nhưng, ngài lại cảm nhận được một sự ngọt
ngào trong tâm hồn cũng như ngoài thể xác, một cảm nghiệm
tâm-thể lý sâu sắc và toàn diện. Với ngài, người phong ấy
không chỉ là con người đáng thương, mà còn là hiện thân của
Chúa Ki-tô. Thực hành Lời Chúa dạy, Phan-xi-cô đã từ bỏ toàn
bộ gia sản, danh giá... để hoàn toàn tự do đi theo và thuộc trọn
về Chúa Ki-tô. Ngày hôm nay, ta được mời gọi xây dựng ngôi
nhà cuộc đời không chỉ trên các nghi thức phụng vụ, nhưng
còn bằng việc sống những gì mình tuyên xưng trong các nghi
thức ấy.

Sống Lời Chúa: Dâng lên Chúa ước mơ lớn nhất của tôi hiện
nay và xin Chúa giúp tôi thực hiện ước mơ ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, nơi Chúa, chúng con đã tìm
đúng địa chỉ để phó thác cuộc đời. Xin dâng lên Chúa những
mơ ước, nhất là những mơ ước cho một thế giới tốt đẹp hơn,
giàu tình người hơn. Xin cũng giúp chúng con nỗ lực để góp
phần thực hiện ước mơ ấy.
THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV
Mt 9,35; 10,1.6-8
CÓ GÌ ĐỂ CHO?

Mời Bạn: Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô định nghĩa: “Người Kitô hữu là người lắng nghe và thực thi Lời Chúa dạy, chứ không
phải là người giữ luật tham dự lễ Chúa Nhật”. Mời bạn định
hướng cuộc đời mình, xem mình đang xây ngôi nhà cuộc đời
ấy dựa trên nền tảng nào, rồi điều chỉnh cho thích hợp.

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như
vậy.”(Mt 10,8)
Suy niệm: Ở góc phố, một người hành khất đang chìa tay xin
khách bộ hành bố thí. Sau khi đã lục tìm khắp hết các túi trong
ngoài của mình, Lev Tolstoi, nhà văn Nga, nói với người hành
khất với giọng của một người có lỗi: “Này anh bạn, xin lỗi
nhé! Tôi không còn gì để có thể cho anh. Hẹn anh lần sau.
Chúc anh một ngày tốt lành!” Người hành khất hớn hở trả lời
nhà văn: “Không, ông đã cho tôi rất nhiều! Lâu nay, ai cũng
coi thường tôi. Còn ông, ông gọi tôi là ‘anh bạn’. Vậy là ông
đã cho tôi nhiều nhất rồi đó. Cám ơn ông!” Tin Mừng hôm nay
khắc họa một “Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng
thương.” Ngài thấy họ “như bầy chiên không người chăn dắt.”
Vì thế, Ngài đã gọi mười hai môn đệ lại và sai các ông đi, với
lệnh truyền: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho
không như vậy.” Người môn đệ Chúa Giê-su, vì thế, luôn luôn
vẫn có cái gì đó để cho đi một cách vô điều kiện.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, tôi ghi nhớ và cố gắng thực hành
mục Sống Lời Chúa trong tập sách này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, viên đá tảng góc tường, mọi
công trình được xây dựng trên Ngài sẽ trường tồn, bởi Ngài là
An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là Khởi nguyên và Tận cùng. Xin
ban cho chúng con Thánh Thần của Chúa, để giúp chúng con
biết xây dựng đời mình trên tảng đá vững bền là Lời, Ngôi Lời
của Chúa Cha. Amen.
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV
Mt 9,27-31
ĐẶT NIỀM TIN ĐÚNG ĐỊA CHỈ

Mời Bạn: Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chẳng có gì để cho
người khác. Thế nhưng, sự cảm thông và tình thương vẫn luôn
là món quà quý báu mà chúng ta có thể trao đi bất cứ khi nào.

Đức Giê-su sờ vào mắt họ và nói : “Các anh tin thế nào, thì
sẽ được như vậy.” (Mt 9,29)

Chia sẻ: Có khi nào bạn tưởng mình đã cho/nhận rất ít nhưng
thật ra là rất nhiều? Hoặc ngược lại đã cho/nhận rất nhiều
nhưng thật ra là rất ít?

Suy niệm: “Tôi có người bạn đi bằng hai tay, ước mơ đến
trường để vẽ mây bay”. Bài hát của một ban nhạc khuyết tật đã
nói lên ước mơ thật giản dị của bạn bè cùng cảnh ngộ. Và nếu
được hỏi ước mơ lớn nhất của đời mình, hầu chắc bạn ấy sẽ
không trả lời vẽ mây bay, mà là có đủ hai chân lành lặn như
bao người khác. Thế nhưng, đó chỉ là ước mơ và mơ ước. Hai
người mù trong bài Tin Mừng hôm nay thật may mắn, vì họ có
thể trình bày mơ ước lớn nhất đời mình cho một Đấng họ tin
rằng có thể biến mơ ước đó thành sự thật. Họ đã đặt niềm tin
đúng địa chỉ: “Các anh tin thế nào, thì hãy được như
vậy”. Thật vậy,với Đức Giê-su, mọi sự đều có thể; với Ngài,
những mơ ước tốt đẹp nhất sẽ được thực hiện; với Ngài, các Ki
-tô hữu có thể an tâm bước đi trên con đường dài nhất cuộc
đời: con đường về trời.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Làm sứ mạng tựu trung là cho không điều
mình đã được tặng không. Chúng ta tập cho không như
thếtrong lòng mến (cf. 1Cr 13,3) để bồi đắp nơi mình cảm thức
sứ mạng.
Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đến với người
khác trước hết với một tình yêu thương chân thành – như
Chúa đã đối xử với con. Amen.
https://www.dongcong.net/
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FIRST SUNDAY OF ADVENT, CYCLE C
First Reading
Jeremiah 33:14-16
The Lord will fulfill his promises to Israel and Judah.
Responsorial Psalm
Psalm 25:4-5,8-9,10,14
The Lord will teach us his paths.
Second Reading
1 Thessalonians 3:12—4:2
Paul encourages the Thessalonians to be holy and to
please God.
Gospel Reading
Luke 21:25-28,34-36
Jesus teaches his disciples to be vigilant so that they will
be ready when the Son of Man comes in glory.
Background on the Gospel Reading
Today is the first Sunday of Advent, which is also the
first Sunday of the new liturgical year. The Advent
season includes the four Sundays that precede Christmas.
Advent is a time of preparation for the coming of the
Lord. In this season, we recall two central elements of
our faith: the final coming of the Lord in glory and the
incarnation of the Lord in the birth of Jesus. The key
themes of the Advent season are watchful waiting,
preparation, and justice.
In this new liturgical year, the Gospel of Luke will be the
primary Gospel proclaimed (Lectionary Cycle C).
Today's Gospel is taken from the last chapter before the
passion narrative in which Jesus is teaching in the
Temple. We hear Jesus speak to his disciples about the
need for vigilance and prayer as they wait for the coming
of the Son of Man in glory. This passage marks the
conclusion of a lengthy dialogue in which Jesus predicts
the destruction of the Temple in Jerusalem, warns about
the persecution and tribulations to follow, and identifies
the signs that will signal the coming of the Son of Man in
glory.

The community for whom Luke wrote his Gospel may
have believed that they were already experiencing some
of the events Jesus described. Most scholars believe that
Luke's Gospel was written after the destruction of
Jerusalem by the Romans in 70 A.D. At the time, many
Christians interpreted this event as an indication that
Jesus' second coming was near.
Though Jesus predicts a time of destruction and fear,
Jesus indicates that others will be frightened; Jesus'
disciples are not to fear, but are to stand tall. Yet Jesus
does not promise deliverance from anxiety or
tribulations. He encourages his disciples to pray for
strength. The early Christian communities did not find

consolation in the promise of a utopia, nor should we.
Instead, we find in our Christian faith the means by
which we witness to God's unfailing love for us in all
circumstances.
Jesus' predictions about the end times may sound dire,
but in the next paragraph Luke tells us that people woke
early to listen to Jesus' teaching in the Temple area. In his
person and in his message, those who heard Jesus found
strength and consolation. Like the first Christians, we
may encounter events and circumstances that could lead
us to despair. Through prayer, however, we find strength
and consolation in Jesus' words and in his continuing
presence with us to endure all things and to witness to the
action of God in our world.
Family Connection
In today's Gospel, Jesus warns his disciples against the
fatigue that can emerge if one becomes consumed by the
anxieties of daily life. Many families are too familiar
with the kind of fatigue Jesus refers to here. We may be
concerned about a family member's health, our job
security, our children's education, or any number of other
concerns. All these are important matters. Jesus does not
promise an end to daily worries and fears, but he does
teach his disciples that they will have the strength to
withstand anxiety if they stay focused on him, remaining
vigilant for his return and praying for strength to endure
all tribulations. Through prayer, God helps us stay
focused on that which is most important in our lives.
As you gather as a family, recall the tradition of making
New Year's resolutions in preparation for the new
calendar year. Observe that today is the first Sunday of
Advent, which is the beginning of the new Church year.
During the season of Advent, our Gospel readings ask us
to consider what is most important to us as we prepare
for Jesus' coming, at his birth and at the end of time.
Read today's Gospel, Luke 21:25-28,34-36. Jesus
describes signs that may disturb many people, but he says
that these should not to disturb his disciples. Why?
(because these signs indicate that redemption is near)
What does Jesus say that his disciples should do? (Be
vigilant and pray for strength.) At this start of the new
Church year, consider as a family what “Advent
resolutions” your family might make to help you stay
focused so that you will be prepared to receive the
salvation we celebrate at Jesus' birth and anticipate at
Jesus' second coming. Pray together for God's help in
following through on these resolutions. Pray together
today's psalm, Psalm 25.
www.loyolapress.com
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MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

Công Ty Sideline Interactive
Cần nhân viên
•
•

Thợ mộc/ Thợ lắp ráp đồ gỗ $15-17/giờ.
Tài xế xe tải: chạy xe tải 26ft giao hàng
đến các trường học trên toàn quốc, tối
thiểu 25 tuổi, có hồ sơ lái xe tốt, không
cần bằng lái xe thương mại, chỉ cần
bằng lái xe thông thường. Sẽ đào tạo ,
phải biết nói tiếng Anh, đi công tác 3
đêm / tuần, lương $900/ tuần, chưa
bao gồm thưởng hàng tuần.
Liên lạc Châu Dũng:
dc@sidelineinteractive.com
832-420-8546
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Chợ THANH BÌNH
11810 Bellaire Blvd
Houston, TX 77072
(281) 495-9709

281.988.6155

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

TUỔI HẠC
Trung Tâm Cao Niên
10880 Bissonnet, Suite 140D
Houston, TX 77099
(832) 387-7250
Nếu đủ điều kiện, hoàn toàn miễn phí.
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