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Trên nóc một ngôi nhà thờ ở bên Đức,
người ta nhìn thấy bức tượng hình con
chiên được tạc bằng đá. Nguồn gốc
bức tượng ấy như sau: Một anh công
nhân đang làm việc trên mái nhà thờ
này thì dây an toàn bị đứt, thế là anh
ta bị rớt xuống sân. Mà sân thì lại
đang chất toàn những đống đá lớn.
Thế nhưng anh ta không bị thương
nặng, chỉ vì lúc bấy giờ có một con
chiên đang gặm cỏ giữa hai đống đá.
Anh ta rớt xuống trên con chiên, đè nó
chết nhưng anh ta thì lại được sống.
Để nhớ ơn, anh ta đã chạm trổ một
con chiên bằng đá và đặt ở trên nóc
nhà thờ, anh nghĩ đó là một cách tốt
nhất để bày tỏ lòng biết ơn đối với con
vật đã cứu mạng cho anh mà nó lại
chẳng hề biết.
Với chúng ta cũng vậy, chúng ta phải
biết ơn sâu xa đối với Đức Kitô, con
Chiên Thiên Chúa đã cứu chúng ta
khỏi cái chết đời đời. Vì yêu thương
chúng ta, Ngài đã hy sinh mạng sống
như lời thánh Gioan Tiền Hô đã xác
quyết: Đây Con Thiên Chúa, đây Đấng
xoá tội trần gian.

chiên những 27 lần, ngoài ra thánh
Gioan còn xác quyết: Đức Kitô đã
chịu chết vì tội lỗi chúng ta.
Giáo Hội ngay từ thời sơ khai cũng đã
nhiều lần dùng hình ảnh con chiên để
nói về Đức Kitô trong những tác phẩm
của mình. Đặc tính của con chiên là sự
ngây thơ, hiền lành, nhẫn nhục, trong
sạch. Đó là những đức tính quý báu
của Đức Kitô, con chiên không tì vết.
Là người kitô hữu, chúng ta không
ngừng cầu khẩn Ngài với danh hiệu
con Chiên Thiên Chúa. Lát nữa đây,
trước khi rước lễ, chúng ta sẽ hát lên:
Lạy Chiên Thiên Chúa. Anh công
nhân Đức đã tạc tượng kỷ niệm để nhớ
ơn con chiên đã cứu mạng cho anh mà
nó chẳng hề sẵn sàng. Còn Đức Kitô
vì yêu thương chúng ta, đã sẵn sàng
chịu chết vì chúng ta.
Thế nhưng chúng ta đã làm được
những gì để biểu lộ lòng biết ơn và
lòng yêu mến của chúng ta đối với
Ngài?
https://gpcantho.com/

Với người Do Thái thời bấy giờ, con
chiên trong Cựu Ước thường được
dùng làm hy tế. Khi Gioan giới thiệu
Chúa Giêsu là Con Chiên, thì có nghĩa
là Ngài sẽ trở thành lễ vật hiến tế để
giao hoà con người với Thiên Chúa.

Hình bóng của Cựu Ước đã được nên
trọn vẹn nơi Tân Ước. Không chỉ qua
đoạn Tin Mừng hôm nay chúng ta mới
thấy Đức Kitô được gọi là con chiên.
Hơn thế nữa, thánh Gioan trong sách
Khải Huyền đã gọi Đức Kitô là con

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch
Võ Tiến Đạt

281.827.9571

Phó Chủ Tịch
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

Thư Ký
Đào Bích Châu

713.478.9699

Thành Viên
- Tất Cả Trưởng Các Hội Đoàn
- Trưởng Ban Phụng Vụ:
Phó Tế Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ
• Thứ Sáu, ngày 24 tháng 1: Thánh Lễ Giao Thừa 7 giờ 30 tối
* Sau Thánh Lễ, tiệc trà và Lì Xì lộc Đầu Năm Mới
bên Hội Trường Mẫu Tâm
• Thứ Bảy, ngày 25 tháng 1: Mồng Một Tết - Tạ Ơn Chúa
* Thánh Lễ: 9 giờ sáng và 6 giờ chiều (thay thế cho Lễ Chúa Nhật)
• Chúa Nhật, ngày 26 tháng 1: Mồng Hai Tết
- Cầu cho Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ
* Thánh Lễ: 7, 9, 11 giờ sáng và 7 giờ tối
• Thứ Hai, ngày 27 tháng 1: Mồng Ba Tết - Cầu cho công ăn việc làm
* Thánh Lễ: 7 giờ sáng và 7 giờ 30 tối
TRƯỜNG MẪU TÂM
Chúa Nhật, ngày 26 tháng 1, Trường Mẫu Tâm sẽ nghỉ mừng Tết Nguyên Đán
và không có Thánh Lễ 2 giờ 30 trưa.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự
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

VĂN PHÒNG ĐÓNG CỬA
Thứ Hai, 20 tháng 1 năm 2020, ngày Martin Luther King, Văn Phòng đóng cửa.
PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2020
Những gia đình chưa nhận Phong Bì Đóng Góp có tên và địa chỉ ghi danh trong
giáo xứ, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ.
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
TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Mạng hàng tuần hoặc đóng góp những nhu cầu khác giúp xây dựng giáo xứ,
Liên Minh Thánh Tâm
bằng việc dùng thẻ tín dụng (Credit/Debit Card) hoặc qua chương mục nhà
Nguyễn Đình Khuyến
713.894.1159 Bank. Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ để biết thêm chi tiết.
Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

TẬP XE TRONG KHU VỰC GIÁO XỨ
Theo chỉ thị của Tòa Tổng Giám Mục Galveston-Houston, vì sự an toàn cho mọi
người, không một ai được phép tập lái xe trong khu vực Giáo Xứ.

NHÀ HÀNG VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BẢO TRỢ GIÁO XỨ
Khách hàng đến các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại mang RECEIPT về cho
Giáo Xứ, các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần tổng số tiền
Thiếu Nhi Thánh Thể
trên RECEIPT để giúp xây dựng Giáo Xứ. Các RECEIPT có thể trao cho Văn
Lê Quyên
281.943.4255
Phòng Giáo Xứ hoặc bỏ vào giỏ quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Dòng Ba Đa Minh
Nguyễn Thị Thê
832.298.6959

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832-866-0353

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%

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753
Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498
Cursillo
Phan Minh Phượng

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,140 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng
quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Trí

713.478.7497
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SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE A
First Reading
Isaiah 49:3,5-6
God’s servant, Israel, will be made a
light to the nations.

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
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683

Responsorial Psalm
Psalm 40:2,4,7-10
God desires obedience.
Second Reading
1 Corinthians 1:1-3
Paul greets the Church in Corinth.
Gospel Reading
John 1:29-34
John testifies that Jesus is the Lamb
of God, God’s own Son.
Background on the Gospel Reading
This Sunday we break from our
reading of Matthew’s Gospel (the
primary Gospel for our current
liturgical cycle, Cycle A) to read
from John’s Gospel. We heard
Matthew’s account of Jesus’ baptism
last Sunday, on the feast of the
Baptism of the Lord. Today, we hear
John the Baptist’s testimony about
Jesus as found in John’s Gospel.
John’s Gospel differs from the other
Gospels because John does not
describe Jesus’ baptism by John the
Baptist. Instead, John the Baptist
announces that he knows that Jesus is
the Son of God.
In today’s reading, John the Baptist
sees Jesus approaching and cries out,
giving witness about who Jesus is. In
John’s testimony he says that he saw
the Spirit descend upon Jesus. By this
sign, John the Baptist knew that Jesus
was the one who is to come after him.
John the Baptist uses two titles for
Jesus that are familiar to us. John
calls Jesus the “Lamb of God” and
the “Son of God.” By using these
titles, John the Baptist identifies
Jesus’ ultimate purpose: to redeem
sinful humanity.
John the Baptist’s testimony about
Jesus clearly distinguishes John’s
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baptism from the Baptism that Jesus
will inaugurate. John baptizes with
water; Jesus will baptize with the
Holy Spirit. John also puts his
practice of baptism in the context of
Jesus’ ministry. The purpose of
John’s baptism was to make Jesus
known to Israel.
John the Baptist’s sense of purpose is
clearly identified in this reading: he
baptized in order to prepare for and
make known the ministry of the One
who was to follow. John’s witness is
an excellent example of what it
means to be a disciple. By our
Baptism, we are called to make Jesus
known to all the world by our words
and by the witness of our lives.
Family Connection
The ministry of John the Baptist
prepared for and pointed to the
ministry of Jesus. In a similar way,
our lives are to offer testimony to
who we know Jesus to be for us and
for the world. Jesus is the Lamb of
God who takes away the sins of the
world. How does the witness of our
lives give testimony to the
reconciling presence of Christ?
As a family, identify as many titles
for Jesus as possible, such as Lamb
of God, Son of God, Prince of Peace,
and so on. Talk together about what
these different titles mean and what
they tell you about Jesus. Then read
together today’s Gospel, John 1:2934.
Consider how John the Baptist gives
testimony to who Jesus is. Talk about
what people might come to know
about Jesus by observing your family
life. Pray together that your family
life will show others that Jesus is the
Son of God, the lamb who takes
away the sins of the world. Pray the
Lord’s Prayer.
www.loyolapress.com
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SUY NIỆM TUẦN CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN. A
TUẦN 2 MÙA THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI
Mc. 2: 18-22
Các môn đệ của Gioan và Biệt phái thắc mắc với Chúa
Giêsu rằng: Tại sao các môn đệ của Gioan và của Biệt
phái ăn chay, còn môn đệ của Ngài lại không ăn chay. Ăn
chay là việc rất tốt. Ăn chay giúp hãm mình dẹp xác.
Chính Chúa Giêsu đã ăn chay bốn mươi đêm ngày trong
sa mạc.
Chúa Giêsu trả lời cho các môn đệ: Khách dự tiệc cưới
có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ không? Dĩ nhiên
là không, vì đây là những ngày vui mừng. Ngày lễ mừng
thì không thể ăn chay. Vì có thời ăn chay, có thời vui
mừng hân hoan. Có thời vui cười, có thời sẽ phải than
van khóc lóc. Thời nào thì việc đó. Chúa nói: Không ai
lấy vải mới mà vá vào áo cũ. Chúa đến lập đạo mới. Đạo
mới có những giới luật và cách sống mới.
Đạo mới là đạo của tình yêu. Đạo mới dẫn chúng ta vào
nội tâm của đời sống. Ăn chay hãm mình khi ngày giờ
tới. Chúa Giêsu không chối bỏ việc ăn chay vì đây là một
thực hành tốt. Chúa muốn đem tinh thần mới vào việc ăn
chay. Ăn chay không chỉ kiêng khem một số thức ăn hay
chỉ để phô trương công đức trước mặt người đời. Ăn chay
đi đôi với cầu nguyện, vừa giúp hồn vừa luyện xác nên
vững mạnh.
Lạy Chúa, chay tịnh để tinh luyện con người thanh thoát
hơn. Xin Chúa giúp con biết từ bỏ mình để bước đi theo
Chúa.
THỨ BA
Mc. 2: 23-28
Các luật sĩ cứ luẩn quẩn trong việc giữ luật và cách thực
hành luật trong ngày Sabát. Họ là những người giải thích
luật và đặt ra những chi tiết nhỏ áp đặt lên đời sống của
tín đồ. Họ luôn đi soi mói xem ai vi phạm luật và tố cáo.
Dân chúng phải tuân hành nghiêm nhặt. Vào ngày Sabát,
Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, các môn đệ vừa đi vừa bứt
lúa. Những người biệt phái tố cáo ngay: Xem kìa, tại sao
ngày Sabát họ làm những điều không được làm như vậy?
Ngày Sabát là ngày hưu lễ và nghỉ ngơi để có thời giờ thờ
phượng Thiên Chúa. Các nhà lãnh đạo tôn giáo biến ngày
Sabát trở thành ngày kiêng cữ. Cấm đoán mọi việc làm
và mọi sinh hoạt cho dù đó là việc bác ái cũng không
được phép. Họ quá câu nệ vào chi tiết của luật. Họ giữ
luật vì luật và luật đã trở thành gánh nặng cho dân.
Chúa Giêsu dùng cơ hội này để dạy bài học về tinh thần
của luật. Trong đời sống, nếu coi trọng công việc hơn con
người thì cuộc sống sẽ bất hạnh. Chúa Giêsu đã nói
rằng: Ngày Sabát làm ra vì loài người, chớ không phải
loài người vì ngày Sabát. Não trạng của những người biệt
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phái và luật sĩ không hề thay đổi. Họ không chấp nhận
cách giải thích của Chúa Giêsu về ngày Sabát. Họ đã
sống và chết trong những khoản luật vô hồn đó. Lậy
Chúa, Chúa ban lề luật để con người được sống trong
tình yêu của Chúa. Đó là giới luật yêu thương.
THỨ TƯ
Mc. 3: 1-6
Chúa Giêsu thách thức những người có mặt trong hội
đường về việc giữ ngày Sabát: Ngày Sabát được làm điều
lành hay điều dữ? Được cứu sống hay giết chết. Họ đều
làm thinh vì không thể trả lời được. Vì biết rằng luật lệ là
để giúp con người sống hoàn thiện hơn. Làm điều tốt và
cứu sống đó là điều tích cực, chúng ta phải thực hiện bất
cứ lúc nào.
Tất cả luật lệ đặt ra để phục vụ con người và mưu ích
chung cho xã hội. Nếu luật lệ đặt ra chỉ để phục vụ cho
một số cá nhân để được hưởng lộc, đó là luật bất công.
Xã hội con người đầy dẫy những khoản luật dành ưu
quyền cho một thiểu số người. Họ dùng luật để chà đạp
nhân phẩm người khác. Trong những chế độ độc tài, đô
hộ, hoặc phân biệt chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và màu
da. Có rất nhiều xã hội văn minh nhưng cư xử như những
con người man rợ. Lấy sức mạnh đè người và ức hiếp kẻ
khác.

Thiên Chúa trao ban cho con người mười giới răn là
những lề luật căn bản. Luật được in trong lương tâm của
con người. Nếu con người biết tôn trọng luật Chúa mà
hành xử, con người sẽ tìm ra ý nghĩa đích thực của luật.
Luật lệ giúp xây dựng chứ không phải phá đổ. Luật giúp
làm điều tốt và để cứu sống con người. Nếu bất cứ luật
nào đi ngược lại với giới luật của Chúa đều là luật bất
công. Vậy ngày Sabát không chỉ là ngày nghỉ ngơi mà
phải thực hành điều tốt, giúp đỡ và cứu sống con người.
THỨ NĂM
Mc. 3: 7-12
Khi nghe biết về danh Chúa Giêsu, nhiều người từ các
vùng khác nhau tuôn đến bên Chúa để nghe Ngài giảng
dạy và xin chữa lành các bệnh tật. Một thầy lang chữa
bách bệnh mà không phải trả thù lao. Dân chúng vui
mừng vì được hưởng lợi trăm bề. Dân chúng đã tạo ra
một nguồn dư luận trên khắp cả vùng, danh Chúa đã đi
đến mọi miền trong xứ.
Họ đến với Chúa, họ tôn kính Chúa như một vị tiên tri.
Nhận được nhiều ơn lành nhưng họ vẫn chưa thông biết
về sứ mệnh của Chúa. Chỉ có các thần ô uế thấy Chúa thì
sụp lạy và kêu lên: Ngài là Con Thiên Chúa. Nhiều người
tâm trí bình thường, tỉnh táo và khôn ngoan lại không biết
gì về Chúa. Họ cũng chẳng ngu gì mà nghe mấy người bị
qủy ô uế ám. Thần ô uế tuyên xưng thật Chúa là Con
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Thiên Chúa, nhưng rồi Chúa nghiêm cấm chúng. Chúa
không muốn miệng lưỡi của ma qủy tuyên xưng danh
Chúa. Chúa muốn miệng lưỡi của chính những con người
chịu ơn Chúa, phải tuyên xưng Chúa.

Qua vài chi tiết trong phúc âm, chúng ta biết được Chúa
và các môn đệ cũng dùng bữa ở nhiều nơi khác nhau. Khi
thì tại nhà riêng, lúc thì ăn ở nhà bà nhạc ông Phêrô, có
lúc ghé ăn tại nhà Marta, có lúc ăn nơi nhà ông Lêvi và
Chúa cũng dùng bữa tại nhà mấy người biệt phái. Chúa
nói: Thợ thì đáng được ăn lương, ai dọn bàn cho các con,
các con cứ dùng.

Chẳng mấy người được ơn mà họ trở lại dâng lời tạ ơn và
tôn vinh danh Chúa. Họ nghĩ rằng họ là con cháu của các
tổ phụ, nên họ được quyền hưởng những ân huệ Chúa
ban như Chúa đã ban manna và chim cút cho cha ông họ
trong sa mạc. Dân chúng lại để mất cơ hội nhận biết và
tôn vinh danh Chúa.

Khi Chúa bận bịu trong việc giảng dạy, nhiều người thân
trong họ hàng hay làng xóm cũng chưa biết Chúa thật sự
là ai, nên họ tìm cách giữ cho Chúa được thảnh thơi đôi
chút. Thấy Chúa làm việc không ngừng nghỉ, họ đã ra bắt
Chúa về và nói rằng: Người mất trí. Người nhà cũng xúc
phạm đến Chúa nữa.

Lạy Chúa, chúng con nhận lãnh muôn hồng ân từng giây
phút trong cuộc đời mà chúng con dửng dưng. Xin Chúa
tha tội.

Nhiều người mải mê bên Chúa và say sưa nghe Chúa
giảng. Chúa đã tỏ lòng thương xót với tất cả những ai
chạy đến với Chúa. Chúa chẳng từ chối ai đến van xin ơn
Chúa giúp. Lạy Chúa, chúng con phó dâng tất cả cuộc
sống của chúng con lên Chúa. Xin Chúa chúc phước lành
cho chúng con.

THỨ SÁU
Mc. 3: 13-19
Sau một thời gian giảng dạy, Chúa đã cầu nguyện để
chọn một nhóm nhỏ giúp họ sống gắn bó và chia xẻ sứ
mệnh cứu độ với Chúa. Chúa đi lên núi và Chúa gọi
những kẻ Ngài muốn và họ đến với Chúa. Có đông người
đi theo Chúa lắm. Có lần Chúa sai 72 môn đệ, từng hai
người đi vào các làng mạc để loan báo tin mừng.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Nay Chúa lập nhóm mười hai để họ ở với Chúa một cách
gần gũi hơn. Chúa huấn luyện họ trở thành những kẻ chài
lưới người. Phúc âm không cho chúng ta biết về đời sống
cụ thể của Chúa và các tông đồ. Có lẽ các ngài không có
trụ sở nào nhất định vì Chúa rao giảng mọi nơi. Nơi nào
có Chúa, nơi đó họ tụ tập và Chúa giảng dạy cho họ.
Chúa không cần dọn bài giảng để thuyết giảng. Chúa đi
vào lòng cuộc sống, bất cứ đề tài nào Chúa cũng dẫn mọi
người đến tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa Cha.
Chúa quy tụ các môn đệ để các ngài cùng học với Chúa,
cầu nguyện với Chúa và đồng hành với Chúa. Chúa ban
cho các ông quyền chữa bệnh, trừ qủy và làm các dấu lạ.
Các ông rất vui vì nhiều người thán phục và ca ngợi các
ông. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở các ông đừng tìm danh
vọng ở đời nhưng hãy vui vì tên của các con được ghi
vào sổ trên trời.
Lạy Chúa, hằng ngày Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng
con vào làm vườn nho cho Chúa nhưng chúng con chẳng
đáp lời.
THỨ BẢY
Mc. 3: 20-21
Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà. Đám đông dân
chúng lại tuôn đến với Chúa Giêsu đến nỗi không có giờ
dùng bữa. Như thế chúng ta biết, Chúa Giêsu cứ đi rao
giảng hết vùng này sang vùng khác, rồi lại trở về nhà để
nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Có lẽ Đức Mẹ Maria khá vất vả
trong việc nấu nướng phục vụ cho Chúa và các môn đệ.
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THÁNH AGNÈS (INÊ) - TRINH NỮ, TỬ ĐẠO
NGÀY 21 THÁNG 1
Đại thánh đường thánh Agnès luôn là một nơi hành
hương. Ngày lễ kính thánh nữ, người ta sẽ đem hai con
chiên đến gần bàn thờ, trước khi dâng cho Đức Giáo
Hoàng. Lông của hai con chiên này dùng để dệt các Pallium: một dấu hiệu mà Đức Giáo Hoàng mang và ngài
cũng ban cho một số vị xứng đáng trong Hội thánh.
Thánh nữ Agès được tôn kính là thánh quan thầy cho đức
trinh khiết. Trong ảnh hình, Bà xuất hiện với con chiên,
và đôi khi, với một chim bồ câu, mỏ ngậm một chiếc
nhẫn.
2. Thông điệp và tính thời sự
Trong một bài giảng kính thánh nữ Agnès vào năm 376,
thánh Ambroise đã nói : “Các anh chỉ có một nạn nhân,
nhưng lại có một cuộc tử đạo hai mặt : sự trinh khiết và
đức tin. Bà đã giữ được đức trinh khiết và Bà đã được
phúc tử vì đạo.”
a. Sự trinh khiết của thánh Agnès, được nhấn mạnh kỹ
lưỡng trong Hạnh tử đạo, cũng được làm nổi bật trong
Phụng Vụ. Thánh Ambroise đã lấy Agnès làm mẫu
gương cho các trinh nữ trong chuyên khảo về Đức Khiết
tịnh, đã nói trong bài giảng : “Bà như một trinh nữ đã
tiến lên với những bước vui mừng đến pháp trường...
Đáp lại với những hăm doạ vuốt ve, lời hứa của kẻ bách
hại. Bà nói : “Đấng đầu tiên đã chọn tôi, chính Người sẽ
đón tôi.”

1. Ghi nhận lịch sử - Phụng Vụ
Từ thế kỷ thứ IV, thánh Agnès là một trong các vị thánh
được tôn kính nhất trong Giáo Hội Rôma. Ngày kỷ niệm
được ghi nhận trong lịch Rôma cổ là ngày Chuyển di hài
thánh nữ (Depositio martyrum) vào ngày 21.01.354.
Nhiều Giáo phụ đã tôn kính nữ thánh: thánh Ambroise đã
viết một Hạnh tử đạo về thánh nữ và đã viết một bài
thánh thi ca tụng, và còn có các thánh Prudence, Jérôme,
Augustin... Tên thánh nữ đã được ghi vào Kinh Nguyện
Thánh Thể Rôma cùng với các nữ thánh Agatha, Lucie,
Cécile... và trên ngôi mộ của bà, hoàng đế Constantin đã
cho xây một đại thánh đường : Sainte-Agnès-hors-lesMurs.

b. Con chiên, biểu trưng sự thanh khiết, cũng là biểu
trưng sự tử đạo cao cả nhất. Bài đọc một trong Thánh lễ,
rút từ sách Khải Huyền, nói về đám người đông đảo đứng
trước ngai vàng và trước con chiên, mặc áo trắng, cành lá
dừa cầm trong tay. “Họ là những người đã đến, sau khi
trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy
trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7,9-17).

Agnès (tiếng Hy Lạp là Agnè = “thanh sạch”, tiếng La
Tinh là Agnus “con chiên”) là một thiếu nữ Rôma
khoảng 12,13 tuổi dưới thời bách hại của hoàng đế Dioclètien. Nhiều truyền thuyết La Tinh và Hy Lạp diễn tả
cuộc khổ nạn của bà. Agnès là Kitô hữu vào thời các môn
đệ của Đức Kitô bị bách hại và bị giết. Lúc đó, một số
người Kitô hữu chối đạo vì sợ, Bà liền ra trước mặt nhà
chức trách Rôma, tuyên xưng vững vàng đức tin của
mình và khao khát được tử đạo. Bà đã trả lời với vị thẩm
phán nghi ngờ về đức khiết tịnh của Bà : “Tôi đã đính
ước với Đấng các Thiên thần phải cung phụng. Tôi giữ
niềm tin vào Người và tôi hoàn toàn thuộc về Người”. Bị
bắt đem vào một chỗ đồi bại, một ánh sáng từ trời đã bao
phủ bà. Bị kết án thiêu sống, các ngọn lửa bao quanh bà,
nhưng không đốt nóng. Bà nói với lý hình sắp chặt đầu
mình : “Đừng sợ, hãy mau chặt đầu tôi, để tôi sớm về với
Đấng tôi yêu.”
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Thánh Agnès xứng đáng đứng gần Con Chiên. Bà cầu
nguyện : “Con sẽ đến với Ngài, Chúa Cha rất thánh,
Đấng con yêu mến, con tìm kiếm và luôn khao khát” Đối
lại với những quyền lực thế gian, thánh Ambroise
nói : “Một bé gái đứng lên, cầu nguyện và giương cổ chờ
đợi...” vì sức mạnh Thiên Chúa bao trùm lên sự yếu đuối
con người. Chính vì thế mọi dân tộc đều ca ngợi.
Enzo Lodi
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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
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MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH 832.654.6727
Trung Trương (Piano Ca Đoàn 11am)
Nhận dạy kèm Piano cho mọi lứa tuổi ở mọi trình độ
Classical hoặc Modern.

Liên lạc: Trung Truong: (346)310-4020
John Truong : (346)310-4778
Học viên có thể học thử một buổi đầu tiên và biết

thêm thông tin chi tiết.
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281.988.6155

Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH
THAO TÁC CỘT SỐNG VÀ TỨ CHI
Mỗi tuần tập 2 ngày
thứ ba và thứ năm
từ 6:45pm tới 8:45pm
tại Hội Trường Mẫu Tâm
thuộc Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể.
B.S. Phạm Ánh phụ trách
Ghi tên miễn phí tại lớp học.
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