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THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:00 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phó Tế Phạm Harry Hưng
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Thứ Bảy
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Chúa Nhật
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9:00 am
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ĐƯỜNG LỐI CHÚA
Trong Kinh Thánh, có lần qua môi
miệng các tiên tri, Chúa đã phán: Tư
tưởng và đường nẻo của Ta không
phải tư tưởng và đường lối của các
ngươi. Như trời cao hơn đất bao nhiêu
thì tư tưởng và đường lối của Ta cũng
sẽ cao hơn tư tưởng và đường lối của
các ngươi bấy nhiêu.
Trải qua dòng lịch sử, Ngài đã thực
hiện đúng như thế. Đọc lại Cựu Ước
chúng ta thấy, Đavít chỉ là một trẻ nhỏ
đi chăn chiên tại Bêlem, thế nhưng
Chúa đã chọn và đặt Đavít lên làm
vua, chiến thắng được đạo quân hùng
mạnh của Goliat và dẫn đưa dân Do
Thái tới một thời đại hoàng kim.
Trường hợp của tiên tri Giêrêmia
cũng vậy. Lúc bấy giờ ông mới chỉ là
một em nhỏ còn nói cà lăm, thế nhưng
Chúa đã chọn ông làm tiên tri để
chuyển đạt thánh ý của Ngài cho toàn
dân Do Thái.
Qua đoạn Tin Mừng sáng hôm nay,
Chúa cũng đã hành động như vậy.
Trước mặt người đời thì Đức Maria
và bà Isave là hai người không có hy
vọng sinh con. Đức Maria thì khấn
giữ mình đồng trinh. Còn bà Isave thì
vừa son sẻ, lại vừa cao niên. Quan
niệm dân Do Thái cũng giống như
quan niệm của người Việt Nam ngày
xưa, coi sự kiện đông con nhiều cháu
là một phúc lành do trời trao ban vì
thế trong những dịp đầu xuân năm
mới, chúng ta thường cầu chúc cho
nhau: đa tử đa tôn đa phú quý, đông
con nhiều cháu và giàu sang. Bởi đó
son sẻ và đồng trinh sẽ bị người đời
cười chê, vì phải chăng đó là dấu bị
Chúa chúc dữ? Phải chăng đó là dấu
chỉ tương đường với sự chết bởi vì

nếu chết là hết sống, thì son sẻ và
đồng trinh là hết chuyển thông dòng
sự sống.
Thế nhưng Thiên Chúa đã chọn
những người bất hạnh và yếu kém
như thế để làm những việc trọng đại.
Đức Maria thì được chọn làm Mẹ
Thiên Chúa, Mẹ Đấng Cứu Thế. Còn
bà Elisabeth thì được chọn làm mẹ
Gioan, vị tiền hô dọn đường và giới
thiệu Đấng Cứu Thế cho muôn người.
Tuy nhiên đường lối của Chúa là một
chuyện, sự kêu mời của Chúa là một
chuyện, điều quan trọng là chúng ta
có biết cộng tác với Chúa hay không.
Trong chiều hướng này, thánh
Augustinô đã nói: Khi tạo dựng nên
chúng ta Chúa không cần hỏi ý kiến
chúng ta, nhưng để cứu chuộc chúng
ta, Ngài cần chúng ta ưng thuận và
cộng tác với Ngài.
Bởi đó mặc dù chúng ta là những kẻ
hèn kém và yếu đuối, nhưng nếu
chúng ta biết xin vâng như Mẹ Maria
và biết cộng tác với ơn Chúa như và
Isave, Chúa cũng sẽ làm cho chúng ta
những việc kỳ diện, đó là biến chúng
ta trở nên người đem Chúa đến cho
muôn dân.
http://giaophanthaibinh.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:

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự

832.247.5969
Phó Chủ Tịch

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
Lê Lâm
281.748.8067

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

832.877.2074

DSF 2021 (DIOCESAN SERVICE FUND)
Năm nay Giáo xứ được ấn định đóng góp cho quỹ Phục Vụ Tổng Giáo Phận GalvestonHouston là $88,000. Tổng số đóng góp được $110,646. Số tiền thặng dư là $22,646
Mỹ kim. Tổng Giáo Phận sẽ chuyển số tiền thặng dư này vào chương mục tiết kiệm của
Giáo Xứ.
HÌNH THÊM SỨC VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Các hình Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu sẽ được phát trong các giờ học tại Trường
Mẫu Tâm.
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
không có số phong bì chưa là thành viên của Giáo Xứ Ngôi Lời, xin điền Đơn Gia Nhập
Giáo Xứ (đơn được để ở cuối Nhà Thờ).
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.
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 $23,270 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Các Sơ Hưu Dưỡng được
$9,252 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.

THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 12
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh

5:00 PM
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

LỄ THÁNH GIA (LỄ CHÚA NHẬT)
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 12: 6:00 PM (thay thế cho ngày Chúa Nhật)
Chúa Nhật, ngày 26 tháng 12: 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM và 7:00 PM

THÁNH LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
Thứ Sáu, ngày 31 tháng 12
Thánh Lễ Vọng
Thứ Bảy, ngày 1 tháng 1 năm 2022
Thánh Lễ: 7:00 AM, 9:00 AM, và 11:00 AM

7:00 PM

Thứ Bảy, ngày 1 tháng 1 năm 2022: 6:00 PM (thay thế cho ngày Chúa Nhật)
Chúa Nhật, ngày 2 tháng 1: 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM và 7:00 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
AC Nguyễn Luận và Thúy
832.274.8163
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 4 MV
Lc 1,26-38

Mời Bạn: Chúng ta sắp sửa mừng mầu nhiệm Giáng sinh của
Con Thiên Chúa, Đấng được sinh ra bởi lời hứa của Thiên
Chúa, cùng với lời Xin vâng cũng như lòng tin của Mẹ Ma-ria. Tâm trí ghi nhớ, trái tim bị đánh động bởi tất cả những điều
này giúp ta sống mầu nhiệm Giáng sinh với niềm tin, hy vọng,
yêu mến và lòng biết ơn Chúa như tâm tình Mẹ Ma-ri-a trong
những ngày Giáng sinh năm xưa.

THÁI ĐỘ SẴN SÀNG CỦA MA-RI-A
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Suy niệm: Ma-ri-a không gật đầu bừa. Cô đã bối rối và chất
vấn, được thuyết phục trước khi nói lên lời Xin Vâng ấy.
Nhưng Ma-ri-a đã được thuyết phục bởi chứng lý gì? Không
phải vì nghe tin bà chị Ê-li-sa-bét đã có thai (người chị ấy tuy
tuổi già nhưng ít ra cũng có việc vợ chồng!). Ma-ri-a xin vâng
vì tin rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm
được”. Thì ra, lời chất vấn trên kia – “Việc ấy sẽ xảy ra cách
nào” – chẳng hề có ý nghĩa chất vấn chút nào cả. Đó chỉ như
chút ‘đủng đỉnh làm bộ’ thường thấy nơi các cô gái mà thôi.
Bởi chất vấn là để đòi giải thích, để hiểu rồi mới chấp nhận –
còn ở đây, rốt cục Ma-ri-a chấp nhận mà chẳng hiểu gì, chẳng
hiểu bằng cách nào mình sẽ thụ thai, sinh con trai... Rồi sau
này, suốt nhiều chục năm, cho đến tận lúc đứng dưới chân thập
giá, Ma-ri-a vẫn chẳng hiểu bằng cách nào mà Giê-su “sẽ nên
cao cả, sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao, sẽ được Thiên Chúa
ban cho ngai vàng Đa-vít, sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn
đời...” Điều duy nhất mà Ma-ri-a hiểu, đó là hiểu rằng mình là
nữ tỳ của Chúa, Đấng có thể làm được mọi sự.

Sống Lời Chúa: Hãy làm cho lời tạ ơn của bạn mỗi ngày
thêm sống động vì bạn nhận ra những ơn ban của Chúa dành
cho mình trong cuộc đời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, hợp lòng với Đức Ma-ri-a, con xin ca
ngợi, cảm tạ tình thương Chúa đến muôn đời. Xin cho tâm trí
con hiểu biết mầu nhiệm Giáng sinh cao cả, cho quả tim con
rung cảm trước tình thương quá lớn làm choáng ngợp tâm
hồn. Amen.
THỨ TƯ TUẦN 4 MV
Lc 1,46-56
ĐỜI TÔI LÀ HỒNG ÂN
Bấy giờ Bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ
Tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới.” (Lc
1,46-47)

Mời Bạn: Lắng nghe hai tiếng Xin Vâng của Đức Ma-ri-a, và
bắt chước Mẹ, bạn buông mọi khí giới chống chế của mình
xuống, đón nhận ý Chúa và thực thi lời Ngài. Mời bạn xét
mình: Lâu nay, bạn cảm nhận Chúa mời gọi mình điều gì và
mình còn chống chế, chưa đáp trả? Có gì trở ngại để bạn bắt
đầu đáp trả từ hôm nay không ?

Suy niệm: Nhà văn Georges Bernanos đã tổng kết những tư
tưởng của mình trong một câu nói rất nổi tiếng: “Tout est
grâce” (Mọi sự là hồng ân). Có lẽ không ai cảm nghiệm được
cuộc đời mình là hồng ân như Đức Ma-ri-a. Mẹ khám phá ra
Thiên Chúa yêu thương Mẹ đặc biệt, tin tưởng giao cho Mẹ
một sứ mạng quá cao cả. Làm Mẹ Đấng Cứu Thế, dù Mẹ chỉ
là một nữ tỳ hèn mọn. Thiên Chúa toàn năng đã thực hiện cho
Mẹ những điều trọng đại Mẹ không ngờ tới. Đức Ma-ri-a
không chỉ gửi đến lòng yêu thương của Chúa dành cho mình
mà Mẹ còn liên đới với cả dân tộc, những hồng ân Chúa dành
cho Mẹ nằm trong một chuỗi những hồng ân cao cả mà Chúa
đã thực hiện cho dân Ngài.

Sống Lời Chúa: Bắt chước Mẹ, suy niệm Lời Chúa để nhận ra
ý Ngài.
Cầu nguyện: Mẹ Ma-ri-a ơi. Xin Mẹ dạy con hai tiếng “xin
vâng” như Mẹ.
THỨ BA TUẦN 4 MV
Lc 1,39-45

Mời Bạn: Hãy cảm nghiệm lòng yêu thương Chúa dành cho
bạn, sự tin tưởng khi giao cho bạn một sứ mạng cao cả: đem
Chúa giới thiệu cho người khác. Nếu bạn thật sự cảm nghiệm
lòng yêu thương và sự tin tưởng của Chúa, bạn cũng sẽ tràn
đầy tâm tình cảm tạ và trào dâng lên Ngài những lời ngợi
khen, tựa như Đức Ma-ri-a.

BÀ Ê-LI-SA-BÉT NGỢI CA
ĐỨC MA-RI-A
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì
Người đã nói với em.” ( Lc 1,45)

Sống Lời Chúa: Để xứng đáng với lòng yêu thương, sự tín
nhiệm của Chúa dành cho bạn, bạn hãy bày tỏ lòng cảm tạ tri
ân bằng cách điều chỉnh lại lối sống của mình cho phù hợp với
ơn gọi của bạn.

Suy niệm: Những lời bà Ê-li-sa-bét ngợi ca Mẹ Ma-ri-a là
những lời phát xuất từ tâm hồn của một bà mẹ được Chúa chúc
phúc, được đoái thương cho sinh con trong lúc tuổi già. Một
khi đã nhận được ơn ban của Chúa, bà tin vào quyền năng, tình
thương Ngài dành cho gia đình mình. Từ đó, dưới tác động của
Thánh Thần, bà dễ dàng nhận ra tình thương Chúa ưu ái dành
cho Đức Ma-ri-a cũng như hoa quả tuyệt vời nơi đức tin của
Mẹ. Ngợi ca vì Mẹ diễm phúc; diễm phúc vì Mẹ đã tin Chúa
sẽ thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ. Ngợi ca những
việc kỳ diệu Chúa thực hiện nơi Đức Ma-ri-a cũng là tán
dương những điều kỳ diệu Chúa thực hiện cho nhân loại nhờ
sự cộng tác của Mẹ Ma-ri-a.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Cầu nguyện: Sốt sắng hát hoặc đọc Bài Ca Tạ Ơn
(Magnificat) cùng với Mẹ Ma-ri-a.
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THỨ NĂM TUẦN 4 MV
Lc 1,57-66

Không biết họ có cảm nhận được hạnh phúc khi mừng lễ này
hay không. Còn bạn thì sao? Chẳng lẽ bạn cũng chỉ vui bên
ngoài như bao người khác! Hay bạn cảm nhận niềm vui sâu
lắng thật sự khi được Chúa viếng thăm?

MỖI NGÀY LÀ MỘT NIỀM VUI
Miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên
Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ… Ai nghe cũng để tâm
suy nghĩ và tự nhủ: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ như thế nào đây ?
Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.” (Lc 1,64-66)

Chia sẻ: Lễ Giáng sinh là cơ hội tốt để mời bạn chia sẻ niềm
vui với anh chị em xung quanh, nhất là anh em lương dân. Bạn
sẽ chia sẻ gì?

Suy niệm: Nhà văn Pháp Victor Hugo có lần cầu nguyện:
“Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để con thấy mùa hè không hoa
đỏ, lồng không chim, tổ ong trống vắng, gia đình không
con”. Có cảm nghiệm được vậy, ta mới hiểu được niềm vui
đến với gia đình Da-ca-ri-a, một gia đình héo hon từ lâu, hôm
nay trở nên rộn ràng với kẻ ra người vào, cùng với những lời
chúc mừng nhân ngày con trẻ chịu phép cắt bì. Không vui sao
được khi từ nay trong gia đình có thêm một thành viên mới,
một sự sống mới; hàng xóm có thêm một láng giềng tí hon và
xã hội có thêm một công dân đầy triển vọng. Công dân tí hon
này có thể trở thành một người hữu ích cho đời… hay một tội
phạm xấu xa. Vì thế, cha mẹ và các nhà giáo dục có trách
nhiệm rất lớn trong việc xây dựng tương lai của công dân
“nhí” này.

Sống Lời Chúa: Hãy luôn tạ ơn Chúa khi thức giấc bắt đầu
một ngày mới.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là “Vầng Đông từ chốn cao
vời đến viếng thăm” chúng con, xin dẫn chúng con “đi trên
nẻo đường bình an” để chúng con luôn “sống thánh thiện công
chính trước nhan Chúa”. Amen.
THỨ BẢY ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Lc 2,15-20
CẢM NGHIỆM TIN VUI CỨU ĐỘ
Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se,
cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền
kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. (Lc 2,16-18)

Mời Bạn: Vui vì được có mặt trên đời; vì bạn đã và sẽ có
những đóng góp làm cho đời đẹp hơn. Vui vì bạn đã góp phần
sản sinh những công dân tốt cho đời, những vị thánh cho Nước
Trời.

Suy niệm: Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, thông
tin cũng trở thành món hàng rất có giá. Vì thế mà có nhiều
phóng viên không ngại nguy hiểm đi săn lùng những thông tin
giá trị. Các phương tiện truyền thông cũng luôn tìm đăng
những tin tức mà người ta háo hức muốn biết. Những người
chăn chiên ở Bê-lem năm xưa hẳn sẽ kiếm được một món thu
nhập hậu hĩnh nếu họ đem thông tin về “những điều đã được
nói với họ về Hài Nhi” bán cho Hê-rô-đê hoặc các thượng tế
chẳng hạn. Nhưng đối với những mục tử đơn sơ chân chất,
những điều đó không phải là một món hàng để đem bán mà là
một Tin Vui phải được chia sẻ, và nhất là Tin Vui ấy có thể
đem lại ơn cứu độ cho những ai đón nhận nó với tất cả tấm
lòng.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày trong cuộc sống đời thường là một
niềm vui; bởi vì được Chúa cho có mặt trong cõi đời này là cả
một niềm vui lớn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn tươi tắn và
dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống. Có những ngày con
cảm thấy đời sống thật nặng nề; có nhũng lúc con muốn buông
trôi, để mặc cho dòng đời đưa đẩy; xin cho con ánh sáng của
Chúa để con biết lối mà đi.
THỨ SÁU TUẦN 4 MV
Lc 1,67-79

Mời Bạn: Trước khung cảnh hang đá đã trở thành thân thương
cho chúng ta, mời bạn chiêm ngắm Hài Nhi để cảm nghiệm tin
vui cứu độ mà chúng ta đã nhận được, và bạn hứa với Hài Nhi
sẽ loan báo xa hơn Tin Vui bạn đã được nghe và nghiệm thấy.

Hạnh phúc được chúa VIẾNG THĂM
“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn
cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và
trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình
an.” (Lc 1,78-79)

Chia sẻ: Niềm vui Chúa giáng trần nơi tôi, nơi gia đình và
cộng đoàn của tôi sẽ tiếp diễn trong cuộc sống hay chỉ dừng lại
hôm nay, như một lễ hội, một dịp vui?

Suy niệm: Sau một thời gian dài bị câm, lời đầu tiên ông Daca-ri-a thốt ra là bài Chúc tụng Đức Chúa (Benedictus). Đây là
một bài thánh ca tuyệt vời, bao gồm những hình ảnh và lời tiên
tri trong Cựu Ước, như thể là bài ca tóm kết cả lịch sử cứu độ
mà đỉnh cao là sự xuất hiện của “Vị Cứu tinh quyền
thế,” của “Vầng đông viếng thăm.” Bài thánh ca luôn được cất
lên trong giờ Kinh Sáng như muốn diễn tả ánh Vầng đông đã
đến viếng thăm nhân loại. “Vầng đông” chính là Đức Giê-su,
Ngôi Hai Thiên Chúa, mà chúng ta sẽ mừng lễ tối hôm nay.
Đây niềm hạnh phúc và hy vọng của những ai cảm nghiệm
mình được Hoàng tử Hòa bình “viếng thăm.”

Sống Lời Chúa: Dành 5 phút mỗi ngày cho Lời Chúa có thể là
chất liệu cần thiết và đáng quý để chúng ta kéo dài niềm vui và
sống sứ điệp tình yêu giáng sinh cho cuộc đời tín hữu chúng ta.
Cầu nguyện: Hát dâng lên Chúa với cả tấm lòng một bài
thánh ca giáng sinh.
https://thanhlinh.net/

Mời Bạn: Chúa đã đến viếng thăm nhân loại hơn hai ngàn
năm rồi, người ta đây đó đều mừng lễ Sinh nhật của Người.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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FOURTH SUNDAY OF ADVENT, CYCLE C

First Reading
Micah 5:1-4
The ruler of Israel is promised to come from Bethlehem.

might come to everyone. Because of this, Mary is a
model and symbol of the Church. May we be like Mary,
open and cooperative in God's plan for salvation..

Responsorial Psalm
Psalm 80:2-3,15-16,18-19
A prayer for God's salvation

Family Connection
In the encounter between Mary and Elizabeth described
in today's Gospel, we learn that other people can help us
recognize God's presence and action in our lives. Mary
traveled to see Elizabeth because Elizabeth's pregnancy
was a sign that everything the angel told Mary would
truly happen. Elizabeth recognized Mary as the mother of
her Lord because her unborn child, John the Baptist, leapt
at the sound of Mary's greeting. Elizabeth and Mary
rejoiced together at the wonderful things God was doing
in their lives. We too are blessed when we have people
who help us recognize God's action in our lives. We pray
that our family can be this for one another.

Second Reading
Hebrews 10:5-10
Through his obedience to God's will, Christ consecrated
all.
Gospel Reading
Luke 1:39-45
Mary visits Elizabeth, who sings praise to Mary and her
child.
Background on the Gospel Reading
On this the last Sunday before Christmas, our Gospel
reading prepares us to witness Christ's birth by showing
us how Jesus was recognized as Israel's long-awaited
Messiah even before his birth. The Gospel turns our
attention from the ministry of John the Baptist to the
events that preceded John the Baptist's birth. The story of
John the Baptist and his parents, Elizabeth and Zechariah,
are reported only in Luke's Gospel. Luke pairs the birth
of John the Baptist and Jesus, establishing John's early
connection to the Messiah.
Our Gospel reading recalls Mary's actions after the
announcement of Jesus' birth by the angel Gabriel. Mary
goes to visit Elizabeth, her cousin, who is also with child.
Elizabeth greets Mary with full recognition of the roles
that they and their unborn children will play in God's plan
for salvation. If we were to continue to read the verses
that follow in Luke's Gospel, we would hear Mary
respond to Elizabeth's greeting with her song of praise,
the Magnificat. Both women recall and echo God's
history of showing favor upon the people of Israel.
In Luke's Gospel the Holy Spirit helps reveal Jesus'
identity as God to those who believe. Elizabeth is filled
with the Holy Spirit and sings Mary's praise because she
bears the Lord. We sing these words of praise to Mary in
the Hail Mary. Even John the Baptist, the unborn child in
Elizabeth's womb, is said to recognize the presence of the
Lord and leaps for joy.
It is appropriate in this season of Advent that we consider
the role of Mary in God's plan of salvation. Elizabeth
describes Mary as the first disciple, as the one who
believed that God's word to her would be fulfilled.
Mary's faith enabled her to recognize the work of God in
her people's history and in her own life. Her openness to
God allowed God to work through her so that salvation

As you gather as a family, work together on a word
search or hidden-picture puzzle. Help one another until
everyone has found each of the words or pictures in the
puzzle. Talk about this experience, noticing how some
people found words or pictures more easily than others
and how easy it was to see the word or picture once
someone else pointed it out. Observe that sometimes we
need the help of others to recognize God's presence and
action in our lives. Read together today's Gospel, Luke
1:39-45. Ask: What did Elizabeth recognize about Mary?
(that she was to be the mother of Jesus, the Lord) How
did Elizabeth know this? (Her baby, John the Baptist,
leapt with joy at Mary's greeting) Pray together that as we
share our faith together as a family, we may help one
another recognize God's presence and action in our lives.
Pray together the Hail Mary.
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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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