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PHÉP LẠ
Đoạn Tin Mừng vừa nghe không nói
rõ là tiệc cưới của ai, nhưng chắc chắn
là của một người trong họ hàng thân
thiết với Chúa, vì người ta thấy có sự
hiện diện của Chúa Giêsu, Mẹ Maria
và các môn đệ.
Theo tục lệ của người Do Thái, thì
đám cưới thường kéo dài tới 7 ngày.
Dĩ nhiên khách được mời không bắt
buộc phải ở lại dự tiệc suốt 7 ngày.
nhưng số người ở lại cho tới hồi kết
thúc có lẽ không ít, nên xảy ra nạn
thiếu rượu. Thiếu rượu nửa chừng
trong một tiệc cưới quả là một tai hoạ.
Danh dự của đôi tân hôn có thể bị
thương tổn. Như thế, chúng ta có thể
tưởng tượng ra nỗi lo âu và cảnh chạy
đôn chạy đáo của nhà đám. Đức
Maria, mẹ của Chúa Giêsu, với sự
nhạy cảm và tinh tế của một người
phụ nữ, hẳn đã nhận ra được những sự
lục đục diễn ra ở hậu trường của tiệc
cưới và hiểu được nỗi khốn quẫn của
nhà đám. Dù sao thì Mẹ Maria đã là
người đầu tiên lên tiếng về tình trạng
này: họ không còn rượu nữa.
Một nhận định vô tư về tình hình hay
còn hàm chứa một lời cầu xin? Có thể
đây chỉ là một lời tỏ bày, báo động với
Chúa Giêsu về nỗi quẫn bách của nhà
đám, không nhất thiết Mẹ Maria phải
xin một phép lạ. Điều quan trọng hơn
ở đây là Mẹ Maria đã đặt Chúa Giêsu
trước tình trạng quẫn bách của con
người. Nhưng người đọc không thể
không sửng sốt trước câu trả lời của
Chúa Giêsu: Này bà, đối với tôi và bà,
nào có việc gì. Một câu trả lời xem ra
có vẻ cứng cỏi và xa vắng. Các nhà
chú giải cắt nghĩa rằng trong một số

trường hợp, câu nói này khá thông
thường trong các giới Do Thái, và
trong ngôn ngữ Hy Lạp, thì có nghĩa
là: việc gì đến bà. Câu trả lời cua
Chúa Giêsu ngụ ý cho thấy hai người,
Người và mẹ Người không ở trên
cùng một bình diện. Hành động của
Người sẽ vượt lên trên rất xa điều Mẹ
Maria có thể nghĩ đến. Tiếng bà dùng
ở đây để chỉ Mẹ Maria không hề có
nghĩa bất kính, mà chỉ là một kiểu
xưng hô theo tập tục của của người
Hy Lạp.
Như thế giữa Chúa Giêsu và Mẹ
Maria có một sự khác biệt trong tầm
nhìn. Đối với Chúa Giêsu phép lạ này
bày tỏ vinh quang của Người được
thực hiện là theo ý định của Cha
Người. Sau cùng phép lạ đã xảy ra,
cơn khốn quẫn của nhà đám được giải
quyết một cách dư dật quá lòng mong
muốn, sáu chum nước lã, mỗi chum
chứa hai hoặc ba thùng, biến thành
một loại rượu ngon. Nước lã biến
thành rượu ngon. Thế nhưng nếu lưu ý
chúng ta sẽ thấy, phép lạ đã không
diễn ra chỉ bằng một lời phán, nhưng
đã khởi sự từ việc nhận ra sự khốn
quẫn của người khác, từ công lao khó
nhọc của các gia nhân gánh đầy mấy
chum nước.
Từ đó chúng ta đi tới kết luận, dù là
trong phép lạ, thì sự tham gia cộng tác
của con người cũng vẫn là điều cần
thiết.
https://giaophanhatinh.com/

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
HỌP PHỤ HUYNH LỚP XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Chúa Nhật, ngày 16 tháng 1 lúc 5 giờ chiều, Ban Giảng Huấn kính mời quý Phụ
Huynh của Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu đến tham dự buổi họp tại Nhà Thờ
để chuẩn bị cho dịp Tĩnh Tâm sắp tới.
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN
• Thứ Hai, ngày 31 tháng 1: Thánh Lễ Giao Thừa, 7 giờ tối
Sau Thánh Lễ, lấy lọc đầu Xuân (lì xì) bên Hội Trường Mẫu Tâm
• Thứ Ba, ngày 1 tháng 2: Mồng Một Tết
Tạ Ơn Chúa và Cầu Bình An
Thánh Lễ: 7, 9 và 11 giờ sáng
• Thứ Tư, ngày 2 tháng 2: Mồng Hai Tết
Cầu cho Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ
Thánh Lễ: 7 giờ sáng và 7 giờ tối
• Thứ Năm, ngày 3 tháng 2: Mồng Ba Tết
Cầu cho công ăn việc làm
Thánh Lễ: 7 giờ sáng và 7 giờ tối
THƯ CỦA ĐƯC HỒNG Y ĐINARĐO
Qua thư gửi Cộng Đồng Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
ngày 28 tháng 12 năm 2021, Đức Hồng Y DiNardo đã quyết định:
Bắt đầu ngày 2 tháng 1 năm 2022, các tín hữu buộc tham dự các thánh
lễ Chúa Nhật và các ngày Lễ buộc trong năm của Giáo Hội tại thánh
đường.
HÌNH THÊM SỨC VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Các hình Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu 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
vẫn còn 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 $23,023 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.

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 Hương
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/

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 2 TN
Th. An-tôn, viện phụ
Mc 2,18-22

Phao-lô viết: “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,8.10).
Và luật Chúa Giê-su dạy, điều luật duy nhất và tóm gọn mọi lề
luật, đó là: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu
thương anh em” (Ga 13,34). Tình yêu làm cho luật lệ trở nên
sống động và có ý nghĩa. Bạn và tôi đã cảm nghiệm được tình
Chúa như thế nào trong cuộc đời qua những biến cố? Chúng ta
giữ luật Chúa vì tình yêu hay vì sợ tội?

PHỤNG SỰ CHÚA TRONG HÂN HOAN
“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể
còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể
ăn chay được.” (Mc 2,19)

Sống Lời Chúa: Như thánh Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su, chúng
ta hãy làm tất cả với lòng yêu mến Chúa.

Suy niệm: Chúa Giê-su không định nghĩa Nước Trời là gì.
Ngài diễn tả Nước Trời bằng dụ ngôn và thể hiện Nước Trời
bằng thái độ và cách hành xử của Ngài. Ngài đã so sánh Nước
Trời như một tiệc cưới mà Ngài là chàng rể. Sự hiện diện của
Ngài làm cho thực khách hân hoan. Chúa Giê-su không loại bỏ
việc chay tịnh, Ngài đã ăn chay 40 ngày trong hoang địa. Ở
đây Ngài muốn nói lên điều thiết yếu này, đó là niềm vui của
đời sống ki-tô hữu là có Chúa ở cùng. Và khi sống tốt mối
tương quan với Thiên Chúa thì tha nhân không còn là hoả
ngục mà là những người anh em rất thân mến kết liên với nhau
trong niềm vui và tự do của con cái Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã làm tất cả chỉ vì yêu chúng
con. Chúa dạy chúng con sống tình yêu đích thực. Chính tình
yêu Chúa làm chúng con được hạnh phúc thật. Con muốn
được thưa lên với Chúa như thánh Augustinô: “Chúa đã tạo
dựng nên chúng con cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải
cho đến khi yên nghỉ trong Chúa”.
THỨ TƯ TUẦN 2 TN
Mc 3,1-6

Mời Bạn: Bạn có cảm thấy vui tươi, hạnh phúc trong đời sống
ki-tô hữu không? Cách sống đạo của bạn có đem lại niềm vui,
an bình cho những người sống chung quanh bạn không? Bạn
có thể cùng sống, cùng làm việc với người khác một cách hài
hoà không?

LỰA CHỌN CỨU SỐNG
“Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu
mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4)
Suy niệm: Chúa Giê-su gặp một người bại tay tại hội đường
nhằm vào ngày sa-bát. Nếu Ngài chào hỏi rồi hẹn gặp anh ta
vào hôm sau thì có lẽ mọi việc sẽ diễn ra êm thắm, không xảy
ra xung đột với những người đang rình rập tìm cớ để tố cáo
Ngài. Nhưng không, Ngài mời anh ra đứng giữa, đặt ra câu
hỏi, một câu hỏi xoáy vào nguyên tắc luân lý cơ bản mà nhóm
Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê đang cố nhắm mắt làm ngơ: “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng hay giết
đi?” Rồi trước các con mắt soi mói của họ, Chúa Giê-su lựa
chọn “điều lành” và “cứu sống”, Ngài đã chữa lành cho người
bệnh ngay lúc đó, dù phải trả giá bằng sự an toàn của tính
mạng mình khi họ họp nhau bàn tính để tìm cách giết Ngài.

Chia sẻ: Tôi phải thay đổi điều gì? phải sống thế nào để được
Chúa luôn ở với tôi?
Sống Lời Chúa: Có Chúa là có tình yêu, có niềm vui, có hạnh
phúc. Với Chúa tôi sẽ chu toàn mọi lề luật trong vui tươi, bác
ái, theo đúng ý Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì Chúa yêu
chúng con. Chúa muốn chúng con được sống với Chúa, sống
vui tươi, hạnh phúc. Xin Chúa giúp chúng con biết canh tân
đời sống để xứng đáng được vào dự tiệc với Chúa trong Nước
Trời.

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu là bước theo Chúa Ki-tô, là chọn lựa
“làm điều lành” là “cứu sống” thay vì giết chết. Đây là một
chọn lựa nghiêm túc, không chỉ là đồng ý trên lý thuyết, mà
phải thể hiện trong hành động, trong cách sống, cách ứng xử
hằng ngày của mình. Lắm khi để sống trung thực với điều
mình tin, họ phải can đảm lội ngược dòng, chấp nhận thua
thiệt, hay bị người khác chê bai, khinh miệt.

THỨ BA TUẦN 2 TN
Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Ki-tô hữu
Mc 2,23-28
YÊU THƯƠNG CHU TOÀN LỀ LUẬT
“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải
con người cho ngày sa-bát.” (Mc 2,27)

Sống Lời Chúa: Trước các quyết định quan trọng trong đời,
tôi luôn cầu nguyện xin Chúa soi sáng giúp tôi nhận biết và
làm theo thánh ý Chúa muốn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con vẫn biết theo Chúa là đi
con đường hẹp nhưng xin ban cho con tinh thần can đảm và
kiên trì để bước đi theo Chúa, tin tưởng rằng Chúa đang dẫn
con đi trong ánh sáng chân lý để đạt tới hạnh phúc và niềm
vui vĩnh cửu. Amen.

Suy niệm: Người Pha-ri-sêu thấy các môn đệ Chúa Giê-su
trên đường đi bứt vài bông lúa chà sát để ăn cho đỡ đói, liền
vin vào đó để bắt bẻ họ vi phạm luật ngày sa-bát. Nhân cơ hội
đó, Chúa Giê-su cho thấy chuẩn mực xét đoán của Ngài là tình
thương và vì hạnh phúc cho con người. Lề luật được đặt ra
không phải để bắt con người trở thành nô lệ cho nó mà là để
đem lại hạnh phúc cho con người. Thiên Chúa yêu thương con
người; ngay cả khi con người phạm tội phản nghịch lại Thiên
Chúa, Ngài vẫn yêu thương, trung tín và hoạch định chương
trình để cứu chuộc con người.
Mời Bạn: Thánh Augustinô nói: “Hãy yêu đi rồi thì làm gì thì
làm”. Đó không phải là coi thường, phá bỏ lề luật bởi vì thánh
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THỨ NĂM TUẦN 2 TN
Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo
Mc 3,7-12

Mừng. Bạn hãy ở lại với Ngài qua các giờ Thánh lễ, đọc-suy
niệm Lời Chúa, cầu nguyện mỗi ngày… Bạn ý thức mình được
sai đi khi nỗ lực sống tốt đẹp tư thế người môn đệ Ki-tô hữu
trong gia đình, xứ đạo, và xã hội. Mỗi khi nghe lời kết lễ: “Lễ
xong, chúc anh chị em đi bình an,” bạn lại nhớ sau khi ở lại
với Chúa, đây là giây phút bạn được sai đi.
Sống Lời Chúa: Là Ki-tô hữu, tôi luôn cảm tạ Chúa, không
ngừng cầu nguyện và dấn thân làm cho Danh Chúa cả sáng.

LIỆU CÓ SỰ THẬT TỪ MA QUỶ?
Các thần ô uế vừa thấy Người liền sụp lạy và hô lên rằng:
“Ngài là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người nghiêm cấm
chúng không được tiết lộ gì về Người. (Mc 3,11-12)
Suy niệm: Theo lẽ thường, ma quỷ chẳng muốn ai tin nhận
Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. Thế nhưng lạ thay hôm nay
chúng lại “rao” điều đó công khai trước mặt mọi người. Điều
kỳ lạ hơn, chính Chúa Giê-su cấm không cho chúng tiết lộ về
Ngài. Phải chăng có gì bí ẩn trong câu chuyện này? Đúng là
ma quỷ đang muốn phá đám bằng cách tiết lộ thân thế và sứ
mạng cứu thế của Chúa Giê-su, điều mà đúng ra mỗi người
phải nói lên bằng sự xác tín của mình. Vả lại, Chúa Giê-su còn
lạ gì chiến thuật của ma quỉ! Chúng đã từng đưa chiêu
bài “nếu ông là Con Thiên Chúa” để cám dỗ Ngài đi lệch khỏi
chương trình cứu độ của Chúa Cha. Nay chúng lại muốn “phá
bĩnh” bằng chính những lời có vẻ đúng nhất, thật nhất nhưng
lại khiến người ta hiểu sai vai trò cứu thế của Ngài theo kiểu
một vị vua trần tục. Và vì vậy Ngài đã cấm chúng nói thêm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã chọn gọi con vào
Hội thánh Chúa. Xin ban ơn giúp sức để con cũng biết làm cho
người khác trở thành con cái Chúa. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 2 TN
Th. Vinh-sơn, phó tế, tử đạo
Mc 3,20-21
HIỂU VỀ “CÁI ĐIÊN” CỦA CHÚA
Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói
rằng Người đã mất trí. (Mc 3,21)
Suy niệm: Ở chương ba thánh Mác-cô viết rằng người nhà nói
Chúa Giê-su bị mất trí, tính đi bắt Người. Chúng ta tò mò
muốn biết tại sao họ lại toan tính như vậy. Qua Tin Mừng Mác
-cô, chương hai, ta có thể nhận ra nhiều lý do khiến họ đi đến
kết luận này. Trước hết là chọn môn đệ: muốn làm việc lớn,
phải chọn giới tinh hoa của xã hội, không ai đi chọn mấy anh
ngư dân làm nhóm nòng cốt cả. Thứ đến là gây “gai mắt” cho
người khác khi ngồi chung bàn ăn uống với người tội lỗi. Rồi
tranh luận với giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái về truyền thống:
ăn chay, bứt lúa, chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Coi chừng mất
mạng như chơi! Cuối cùng là giảng dạy, chữa bệnh cho dân, để
dân tuôn đến nhà đến nỗi không có giờ ăn uống. Chỉ có người
bị “vấn đề tâm lý” mới hành xử như vậy!

Mời Bạn: Chúng ta dễ bị cám dỗ coi Hội Thánh như một
phương thế để đạt được lợi lộc hay quyền lực thế tục. Noi
gương Chúa Giê-su, chúng ta khước từ thứ sự thật từ ma quỉ
để bước theo con đường tự hiến phục vụ trong khiêm tốn và
yêu thương. Mặt khác Ngài dạy chúng ta “có thì nói có,” dùng
lời nói để xây dựng Hội Thánh thành một “Nước sự thật và sự
sống, yêu thương và an bình” (Kinh Năm Thánh 2010).
Sống Lời Chúa: Châm ngôn sống: Khiêm tốn phục vụ (x. Mc
10,43-44) và nói sự thật trong lòng mến (x. Ep 4,15).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tin nhận sự
thật Chúa dạy để được quy tụ trong Nước Cha, là Nước sự
thật và sự sống, yêu thương và an bình.

Mời Bạn suy gẫm lời của Thánh Phao-lô: “Chúng tôi có điên,
thì cũng là vì Thiên Chúa” (2Cr 5,13), để rồi dám liều sống
như thánh nhân: “Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành; bị bắt
bớ, chúng tôi cam chịu, bị vu khống, chúng tôi đem lời an
ủi” (1Cr 4,12-13). Và như thế, bạn và tôi hiểu một chút về cái
điên khi theo Chúa, cái điên rồ của Thiên Chúa. Bạn dám có
chút điên rồ ấy không?

THỨ SÁU TUẦN 2 TN
Mc 3,13-19
ĐỂ Ở VỚI NGÀI VÀ ĐƯỢC SAI ĐI
Đức Giê-su lên núi… gọi những kẻ Ngài muốn… để các ông
ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng. (Mc
3,13.14)

Sống Lời Chúa: Sống một chút “điên”: “Bị nguyền rủa, chúng
tôi chúc lành; bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu” (1Cr 4,12).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con chọn cái điên rồ
của Chúa: cái điên sống phục vụ, cái điên rồ sống tha thứ, cái
điên rồ hiệp hành loan Tin vui. Xin cho con luôn xác tín rằng
“cái điên rồ của Thiên Chúa, còn hơn cái khôn ngoan của loài
người” (1Cr 1,25). Amen.

Suy niệm: Theo thánh Mác-cô, việc Chúa gọi các Tông đồ
diễn ra trên “núi” mang ý nghĩa đặc biệt. Dưới nhãn quan thần
học Kinh Thánh, núi và biển gợi nhớ đến nơi hùng vĩ nhưng
thanh vắng, nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người (Virgil
Howard). Việc Chúa tách riêng Nhóm Mười Hai với đám đông
nhắc ta ý thức sự chọn lựa các cộng sự viên Nước Trời là một
lựa chọn độc đáo, từ giữa thế gian, sinh sống, hoạt động giữa
thế gian, nhưng không còn thuộc về thế gian nữa. Như vậy các
ông mới có thể toàn tâm toàn ý “ở với Người” và việc Chúa
“sai các ông đi rao giảng” mới thật sự có ý nghĩa quan trọng.

https://thanhlinh.net/

Mời Bạn: Chúa đã chọn gọi bạn từ trong lòng mẹ. Rồi thánh
hiến bạn qua phép Thánh tẩy và Thêm sức để cũng thực thi sứ
mạng như các Tông đồ: ở với Ngài và được sai đi loan báo Tin
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SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading: Isaiah 62:1-5
God delights in Israel and will rejoice as a bridegroom rejoices
over his bride.

Marriage and wedding feasts are metaphors used in Scripture
to describe God's salvation and the Kingdom of God. Here at
the beginning of Jesus' public ministry, John's Gospel seeks to
establish that Jesus is going to re-interpret and fulfill Yahweh's
promise to Israel. Jesus establishes the New Covenant. A hint
about what this New Covenant will be like is made evident in
the deed that Jesus performs. Asked to do something to
address the awkward situation that the absence of wine at a
wedding feast would create, Jesus' miracle produces vast
quantities of wine—six jars holding thirty gallons each are
filled to overflowing with choice wine.

Responsorial Psalm: Psalm 96:1-2,2-3,7-8,9-10
A song in praise of God's marvelous deeds
Second Reading: 1 Corinthians 12:4-11
All spiritual gifts originate from the same Spirit.
Gospel Reading: John 2:1-11
Jesus performs his first sign at a wedding feast in Cana.

This lavish response to a simple human need is a vision for us
of the abundance of God's kingdom. It challenges us to
respond generously when confronted with human need today.
We respond as best we can, fully confident that God can
transform our efforts, bringing the Kingdom of God to
fulfillment among us.

Background on the Gospel Reading
This Sunday we begin the liturgical season of Ordinary Time.
For many Sundays in this lectionary cycle (Cycle C), our
readings will be taken from the Gospel of Luke. Occasionally,
however, we will read from John's Gospel. This is true of
today's Gospel reading, which describes the beginning of
Jesus' ministry and his first miracle.

Family Connection
Weddings are wonderful family celebrations. We go out of our
way to make the occasion festive and extraordinary. People
work hard to please one another. What better image of the
Kingdom of God! Not every day is a wedding celebration, but
we can anticipate the Kingdom of God each day in our
attentiveness to one another's needs.

To situate today's reading within the context of John's Gospel,
we note that John's report of this event follows Jesus' call of
his first disciples. John tells us that Jesus and his disciples
were invited to this wedding at Cana, as was Jesus' mother,
Mary. There is no parallel report of this miracle at Cana in the
Synoptic Gospels.

If your family has attended a wedding celebration together,
talk about the experience and the planning and cooperation
that made the celebration memorable. Talk about how
weddings and feasts are images in Scripture for the Kingdom
of God. Consider how these festive occasions are images of
God's tremendous love for us and examples of how we can
show our love for one another. Then read together today's
Gospel, John 2:1-11. Talk about Mary's attentiveness to the
needs of the hosts and about Jesus' response. What could your
family learn from this story? Consider ways that you might
show these values in your family's daily life. Pray
together Saint Ignatius' Prayer for Generosity.

In the Church's liturgical history, the wedding feast of Cana is
closely associated with the baptism of the Lord and the
adoration of the infant Jesus by the Wise Men. In this context,
the sign Jesus performs at the wedding feast is celebrated as an
epiphany or a manifestation of Jesus' divinity.
Yet awareness of Jesus' impending passion and death is ever
present in John's Gospel. Even in this report of Jesus' first sign,
the language used anticipates Jesus' passion. When Jesus says
to his mother that his hour has not yet come, he protests
against her wishes in language that John will use again when
reporting Jesus' Last Supper with his disciples. When
introducing the story of Jesus washing his disciples' feet, John
writes that Jesus knew that his hour had come. In John's
Gospel, Jesus is very much in command and aware of all that
is to happen to him.

Prayer for Generosity
Eternal Word, only begotten Son of God,
Teach me true generosity.
Teach me to serve you as you deserve.
To give without counting the cost,
To fight heedless of wounds,
To labor without seeking rest,
To sacrifice myself without thought of any reward
Save the knowledge that I have done your will.
Amen.

Here, as elsewhere in John's Gospel, Mary is not mentioned by
name, but is referred to instead as the mother of Jesus. Mary is
influential in Jesus' first sign. She will also be present at his
Crucifixion, a witness to the final manifestation of his divinity.
John's Gospel describes seven signs that indicate Jesus'
identity to his disciples. John never speaks of these signs as
miracles because their importance is not in the deed that Jesus
performs but in what these deeds indicate about Jesus' identity.
Here, as when John describes the other signs, the disciples are
said to begin to believe, but no mention is made as to whether
the other wedding guests are even aware of what has
happened.
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

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

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

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.

KÍNH MỜI

