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Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Ngày đầu năm mới, Giáo hội cử hành lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Lòng
Thương Xót. Ngày đầu năm chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho thế giới được hòa bình.
Thế giới sẽ không có hòa bình nếu không có công lý, và không có hòa bình nếu không
có sự tha thứ.
(Sáng thứ Bảy 13/11/2021, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện công bố chủ đề
Sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 55, 01/01/2022: “Giáo dục, lao động, đối
thoại giữa các thế hệ: các công cụ để xây dựng hòa bình lâu dài”.
Với câu hỏi “làm thế nào để xây dựng một nền hòa bình lâu dài?” Trong chủ đề của sứ
điệp tiếp theo cho Ngày Hòa bình, Đức Thánh Cha Phanxicô xác định ba bố cảnh thực
tế để suy tư và hành động.
Như vậy, sau “văn hóa chăm sóc”, con đường được đề nghị trong năm 2021 nhằm “xóa
bỏ văn hóa dửng dưng, vứt bỏ và đối đầu, vốn thường phổ biến…”. Năm nay, Đức
Thánh Cha đề xuất một cách đọc mới, đáp ứng nhu cầu của thời hiện tại và tương lai.
Vì thế, qua chủ đề này, Đức Thánh Cha mời gọi “đọc các dấu chỉ của thời đại với con
mắt đức tin, để hướng thay đổi này đánh thức những câu hỏi cũ và mới, những câu hỏi
đúng và cần thiết để đối diện”.
Như thế, khởi đi từ ba bối cảnh được xác định, những câu hỏi được đưa ra: nền giáo
dục có thể xây dựng một hòa bình lâu dài như thế nào? Trong thế giới hiện nay, lao
động có đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của con người về công lý và tự do không?
Và cuối cùng, các thế hệ thực sự liên đới với nhau không? Họ có tin vào tương lai
không? Và trong bối cảnh này, ở mức độ nào chính phủ có thể thiết định một chân trời
hòa bình? Nguồn: vaticannews.va/vi/
Sinh hoạt trong Tổng Giáo Phận:
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 những điều dưới đây
và được bắt đầu từ ngày 2 tháng 1 năm 2022 - Lễ Chúa Hiển Linh:
• Các tín hữu buộc tham dự các thánh lễ Chúa Nhật và các ngày Lễ buộc trong
năm của Giáo Hội tại thánh đường.
• Bồn Nước Thánh được dùng trở lại trong Nhà Thờ. Tuy nhiên, mọi người cần
rửa tay hoặc dùng thuốc khử vi khuẩn trước khi chấm ngón tay vào Bồn Nước
Thánh.
• Việc rước Máu Thánh Chúa dành cho Giáo Dân vẫn tạm đình chỉ, cho tới khi
có chỉ thị mới.
Sinh hoạt trong giáo xứ:
• Chúng ta vẫn đang đối diện với dịch Covid. Nếu có thể, xin quý Ông Bà, Anh
Chị Em, nhất là những ai chưa chích ngừa vui lòng tiếp tục đeo khẩu trang.
Linh Mục, Phó Tế và các Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường vẫn tiếp
tục đeo khẩu trang khi cho rước Mình Thánh Chúa.
Kính chúc quý Ông Bà, Anh Chị Em Năm Mới 2022 thánh đức, tươi vui và thăng tiến.
Nguyện xin Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể luôn đồng hành với chúng ta.

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh 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

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
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

TRƯỜNG MẪU TÂM NGHỈ LỄ
Chúa Nhật, ngày 2 tháng 1 năm 2022, Trường Mẫu Tâm nghỉ lễ và không có Thánh Lễ
2 giờ trưa.
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.

- Đại Diện Giới Trẻ:

Vũ Hữu Thự

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

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 $24,496 Mỹ kim. Đại Lễ Chúa Giáng Sinh được $42,663 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.

Phân Ưu

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,
xin hiệp thông cầu nguyện với gia đình tang quyến cho
Linh Hồn
Đức Cha George A. Sheltz
Nguyên Giám Mục Phụ Tá,
Tổng Giáo Phận Galveston-Houstson
đã được Chúa thương gọi về nhà Cha trên trời
vào ngày 21 tháng 12 năm 2021.
Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận Linh Hồn Đức Cha George,
người tôi tớ trung thành, nhiệt tâm vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.
Xin Chúa ủi an, nâng đỡ gia đình tang quyến.
Thành Kính Phân Ưu,
Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

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
của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng
nhân và sức khỏe.
Xin ở gần bên những người ngày đêm
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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 LỜI CHÚA TRONG TUẦN
CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH
Mt 2,1-12

chờ mong ngày hạt giống nẩy bông kết hạt. Tin Mừng thuật
lại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm ở Ga-li-lê này “đã
tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en” (Mt 15,31).

ĐẾN THỜ LẠY CHÚA
“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương
Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2,11)

Mời Bạn: Nơi bạn đang sống hội tụ nhiều thành phần, chính
kiến, tôn giáo, trình độ, có khi đa số là những người chưa biết
Chúa. Chúa có vô tình khi để bạn sống ở giữa môi trường ấy
không? Hay Ngài đang muốn nơi bạn điều gì?

Suy niệm: Các hiền sĩ từ Phương Đông thấy vì sao của Đức
Vua dân Do-thái mới sinh nên tìm đến bái lạy Người. Tin này
làm cho vua Hê-rô-đê hoảng sợ lo lắng cho ngai vàng của
mình liền bày độc kế mưu hại Ấu Vương. Thế nhưng Thiên
Chúa can thiệp để các hiền sĩ đi lối khác mà về nhà. Ánh sáng
của “ngôi sao phương Đông” là dấu chỉ ơn cứu độ đã vượt
khỏi biên giới Do Thái để hướng dẫn mọi người thành tâm
thiện chí, thuộc mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, tìm đến với Con
Thiên Chúa nhập thể làm người để qui tụ muôn dân vào
Vương quốc hạnh phúc vĩnh hằng trên trời.

Chia sẻ: Người xưa nhắc nhở “văn ôn, võ luyện”, còn bạn,
bạn làm gì để tài bồi cho kinh nghiệm truyền giáo?
Sống Lời Chúa: Bạn hãy chọn làm một việc với ý hướng cầu
nguyện cho việc truyền giáo.
Cầu nguyện: Hát “Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán, lúa chín đầy
đồng...”

Mời Bạn: “Ánh sao” của vua Ki-tô vẫn luôn xuất hiện trong
tâm hồn mỗi người để dẫn đường họ đến gặp gỡ và thờ lạy
Ngài. Hơn nữa, khi cảm nghiệm hạnh phúc được ánh sáng đức
tin soi chiếu, chúng ta được mời gọi chiếu toả ánh sáng chân lý
và tình yêu Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa, qua
đời sống yêu thương phục vụ và chuyên chăm thờ phượng
Chúa của mình.

THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH
Mc 6,34-44
MỤC TỬ VÀ TRÁCH NHIỆM
Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám rất đông thì chạnh
lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn
dắt. (Mc 6,34)
Suy niệm: Cựu Ước thường dùng hình ảnh “bầy chiên không
có người chăn dắt” để nói lên tình cảnh đáng thương của dân
Chúa bơ vơ thiếu vắng mục tử. Đàn chiên không có người
chăn đã là đáng buồn. Có người chăn mà không thi hành phận
sự mục tử thì càng đáng buồn hơn nữa. Thời Chúa Giê-su, dân
chúng thì đói khát chân lý, những người có bổn phận hướng
dẫn, lãnh đạo dân chúng, cụ thể là các luật sĩ, biệt phái, tư tế,
thì lại bất trung. Họ làm cho đám đông hiểu sai về Đấng Cứu
Thế. Họ đã biến Đền thờ thành nơi trục lợi thay vì nơi ban
phát Lời Chúa. Cách sống nhập nhằng của họ thật tai hại cho
đời sống đức tin của đoàn dân Chúa. Chúa Giê-su đến như
mẫu mực lý tưởng cho các mục tử, vì Ngài là Mục Tử đích
thực. Ngài chăm lo cho đoàn chiên mình, nuôi dưỡng chúng
bằng lương thực bởi trời là chính Lời và Thân Mình Ngài.
Ngài là mục tử thí mạng vì đoàn chiên.

Sống Lời Chúa: Nhờ những giờ phút cầu nguyện suy niệm
Lời Chúa, bạn có thể nhận ra ánh sáng của Ngài. Và dù có gặp
phải những thách đố, bạn vẫn kiên tâm tìm kiếm Chúa và hiến
dâng chính mình để thờ lạy Người
Cầu nguyện: Lạy Chúa, các hiền sĩ tha thiết lên đường tìm
kiếm Chúa và Chúa đã cho họ được thấy Chúa. Xin cho chúng
con chuyên chăm suy gẫm Lời Chúa và sẵn sàng lên đường
đến Chúa và tha nhân, dù hành trình đức tin có lúc mịt mờ khó
xác định được. Xin ánh sáng Chúa dẫn bước chúng con trên
đường đời để chúng con luôn bước đi trong tình yêu Chúa.
Amen.
THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH
Thánh Danh Chúa Giê-su
Mt 4,12-17.23-25

Mời Bạn: Không chỉ các giám mục, linh mục, mà những bậc
làm cha mẹ, những người có trách nhiệm nơi một số người,
cũng là những mục tử Chúa đã chọn đặt. Vì thế, chúng ta có
phần trách nhiệm lớn khi tình trạng đạo đức của họ sa sút: phải
chăng vì chúng ta không nói ý Chúa cho họ? Hay vì đời sống
chúng ta không đúng với những gì chúng ta dạy?

ĐỊA CHỈ ĐÁNG LƯU Ý
“Hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi
trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những
kẻ đang ngồi trong vùng của bóng tối tử thần nay được ánh
sáng bừng lên chiếu rọi.” (Mt 4,15-16)
Suy niệm: Thay vì chọn Giê-ru-sa-lem hay những địa danh
nổi tiếng của Do Thái làm điểm truyền giáo đầu tiên, Đức Giêsu chọn miền Ga-li-lê, là nơi có nhiều dân tộc và người ngoại
giáo sinh sống. Sự khác thường này là dấu chỉ loan báo Nước
Thiên Chúa đã đến: phòng tiệc Nước Trời mở sẵn, không chỉ
dành cho những khách có thiệp mời, mà còn cho những khách
ở các ngả đường, bất kể sắc dân, văn hoá, nô lệ hay tự do. Tin
Mừng không giới hạn ở Do Thái, nhưng cho muôn dân. Ga-lilê như là một thế giới nhân loại thu hẹp, nay trong thế giới
này, Đức Giê-su đang vãi xuống những hạt giống đức tin, bằng
cách rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho
dân. Người nông phu thì chờ mong mùa gặt, Đức Giê-su cũng
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Có những người Chúa trao cho bạn coi sóc.
Hãy thực thi bổn phận mục tử với họ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương đến các mục tử của dân
Chúa. Đặc biệt xin ban cho các giám mục, linh mục có trái tim
của người mục tử, biết tận tụy lo cho đoàn chiên Chúa trao
phó.
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THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH
Mc 6,45-52

thế nào, thì con người thời đại hôm nay cũng thế, trước tiên
phải thanh luyện mình khỏi tinh thần thế tục đó thì mới có thể
đón nhận Đức Ki-tô và Tin Mừng của Ngài.

KHI THUYỀN CÓ CHÚA
Khi các ông thấy Người đi trên mặt biển lại tưởng là ma, thì
la lên… Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính
Thầy đây, đừng sợ”. Người lên thuyền với các ông, và gió
lặng.(Mc 6,49-51)

Sống Lời Chúa: Trong kinh Vinh Danh, chúng ta tuyên xứng
Đức Ki-tô là Chúa, là Đấng Thánh, là Con Đức Chúa cha, hôm
nay Ngài đã đến để ở cùng chúng ta. Chúng ta hân hoan, tin
tưởng, cậy trông và cùng bước cùng đi với Ngài trong hành
trình đức tin của mỗi người.

Suy niệm: Con thuyền các môn đệ vất vả chèo chống năm xưa
khi phải chống chọi với sóng to gió lớn, là hình ảnh ‘con
thuyền Giáo Hội’ và cũng là ‘con thuyền cuộc đời’ của mỗi
người chúng ta hôm nay. Có một sự khác biệt rất lớn về số
hành khách có mặt trên thuyền lúc đó. Khi thuyền không có
Chúa, con thuyền bị chao đảo, các môn đệ phải vất vả bởi
sóng to gió ngược. Hơn thế nữa, tâm hồn các môn đệ cũng
hoang mang bất ổn: nhìn thấy Chúa, các ông lại sợ hãi, hoảng
hốt tưởng là thấy ma. Trái lại, khi trên thuyền có Chúa: bên
ngoài thì sóng gió liền yên lặng và thuyền của các ông hêt
chao đảo, và bên trong tâm hồn các ông cũng được bình an,
không còn sợ hãi nữa nhưng các ông lại bàng hoàng sửng sốt,
có lẽ vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hoặc vì quá vui
mừng. Điều quan trọng là các môn đệ nhận thấy rằng: khi trên
thuyền có Chúa thì họ không còn sợ hãi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su chúng con cảm tạ Chúa vì
muôn vàn ân sủng Chúa thương ban cho chúng con nhờ việc
giáng sinh cứu độ chúng con – chúng con xin chúc tụng ngợi
khen Ngài. Amen.
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG SAU LỄ HIỂN LINH
Lc 5,12-16
Cậy trông và phó thác
“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được
sạch.” (Lc 5,12b)
Suy niệm: Những bệnh nhân Covid ngày nay, hơn ai hết, có
kinh nghiệm đau thương thế nào là cô đơn khi bị cách ly khỏi
những người thân của mình. Không được tiếp xúc, không được
dùng chung đồ dùng, vì sợ lây bệnh. Cách ly tập trung lại càng
ngặt nghèo hơn: lúc bệnh nặng, hấp hối hoặc lìa đời cũng
không được gặp người thân của mình. Có như thế mới hiểu
được tâm trạng của những người phong cùi thời Chúa Giê-su,
là những người bị loại trừ khỏi đời sống xã hội, bị coi là ô uế
đối với việc phụng tự, bị coi như đã chết: họ sống vật vờ như
những xác sống nơi mồ mả, hang núi. Thế mà hôm nay người
phong cùi này “to gan” chạy đến sấp mặt xuống nài van Đức
Giê-su cách cậy trông và phó thác: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn,
Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Tất nhiên là Chúa muốn.
Ngài đến để chữa lành, để cứu độ; Ngài đã nói: “Tôi muốn,
anh sạch đi” (Lc 5,13).

Mời Bạn: Thật bất hạnh cho chúng ta khi chúng ta không còn
cảm thấy Chúa đang hiện diện trong cuộc đời mình, đặc biệt là
những khi phải đối diện với sóng gió của cuộc đời. Như con
thuyền của các môn đệ năm xưa, Chúa vẫn luôn đưa mắt nhìn
và dõi theo con thuyền cuộc đời của mỗi người chúng ta hôm
nay. Hãy luôn vững tin rằng, khi có Chúa thì ‘con thuyền đời’
của bạn được bình an.

Sống Lời Chúa: Chúa luôn ở với bạn. Bạn cần suy niệm Lời
Chúa trong thinh lặng để nhận ra điều đó.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin vào
tình yêu quan phòng của Chúa. Amen.

Mời Bạn: Có thể bạn đang trăn trở vì tình trạng tội lỗi, bất
toàn của mình; nhưng có bao giờ bạn dám vượt qua những
định kiến của người xung quanh, vượt qua những mặc cảm của
bản thân mình để đến với Chúa, xin Ngài thương xót chữa lành
và thanh tẩy bạn không?

THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH
Lc 4,14-22a
ĐẤNG CỨU ĐỘ ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh
Thánh mà tại quý vị vừa nghe.” (Lc 5,21)

Sống Lời Chúa: Dành thời gian mỗi ngày để kiểm điểm đời
sống, xin ơn hoán cải và đến với bí tích Hoà giải để được chữa
lành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn có lòng tin
tưởng tuyệt đối vào Chúa như người phong cùi hôm nay, để
con can đảm chạy đến sấp mình trao dâng tất cả cuộc đời con
trong bàn tay Chúa với lòng cậy trông và phó thác cách tuyệt
đối. Amen.

Suy niệm: Đức Giê-su đã đến trần gian và Ngài đã làm cho lời
các ngôn sứ ngày xưa được nên trọn vẹn. Thật vậy, toàn dân
đang mong ngóng Đấng Cứu Thế đến để giải thoát họ như lời
ngôn sứ báo trước, thì giờ đây, Đức Giê-su khẳng định lời đó
đang được ứng nghiệm nơi chính Ngài. Quả thật, từng lời nói,
từng việc làm Chúa Giê-su thực hiện là những dấu lạ minh
chứng điều đó. Tiếc thay, người Do Thái tại Na-da-rét, “nơi
người sinh trưởng” đã không nhận biết chỉ vì mắt họ bị che
khuất bởi một thành kiến: “Ông này không phải là con ông
Giu-se đó sao?”
Mời Bạn: Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa mang lấy xác phàm
nhân loại, để chữa lành nhân loại khỏi vết thương chết chóc
của tội lỗi và phục hồi cho con người phẩm giá cao quý nhất là
địa vị làm con cái Thiên Chúa. Não trạng trần tục ngày xưa đã
ngăn cản người Do Thái nhận biết Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH
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THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH
Ga 3,22-30
NIỀM VUI CỦA NGƯỜI VAI PHỤ
“Người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng… Đó là niềm
vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.” (Ga 3,29 )
Suy niệm: “Đừng tưởng cứ khóc là sầu/ Nhiều khi nhỏ lệ mà
vui trong lòng” (Bùi Giáng). Thi sĩ muốn ngụ ý rằng có những
điều ta tưởng vậy nhưng không phải vậy, có những tâm tư bên
trong vượt lên trên hiện tượng bên ngoài. Khi thấy Đức Giê-su
cũng làm phép rửa như thầy mình, môn đệ Gio-an đã gặp ông
than phiền vì có người đang “tranh ngôi đoạt vị” với thầy.
Tưởng thầy sẽ đứng về phía mình, nào ngờ Gio-an lại bày tỏ
niềm vui sâu xa, mãn nguyện vì ước nguyện lâu nay của ông
đã thành tựu. Cuối cùng, Đấng Mê-si-a phải đến nay thực sự
đã đến, để ông không phải chờ đợi thêm. Ý thức vai phụ là
bạn của chú rể, Gio-an vui mừng khi chứng kiến lễ cưới long
trọng giữa chú rể Giê-su và nàng dâu là toàn thể Ít-ra-en. Sống
tâm tình cao đẹp đúng như lời ngôn sứ I-sai-a: “Như cô dâu là

niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa
ngươi thờ” (Is 62,5).
Mời Bạn: Khi khẳng định mình không phải Đấng Ki-tô mà
chỉ là “kẻ được sai đi trước mặt Người” (Ga 3,28), Gio-an cho
thấy sự khiêm nhường tận đáy lòng của một người sống theo
sự thật. Ông không cần và không muốn tô điểm cho bản thân
vượt quá những gì mình có, bởi ý thức mình chỉ là người
đóng vai phụ. Đơn giản vì sứ vụ của ông là để Chúa lớn lên
còn mình nhỏ đi. Con người Gio-an là vậy đó. Vậy bạn học
được gì từ nơi thánh nhân?
Sống Lời Chúa: Sống nhân đức khiêm nhường là niềm vui
sống trong ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết nhỏ bé đi mỗi
ngày, để Chúa được lớn lên và làm chủ đời con. Amen.
https://thanhlinh.net/

SOLEMNITY OF MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD
First Reading
Numbers 6:22-27
God gives a blessing for the Israelites.
Responsorial Psalm
Psalm 67:2-3,5,6,8
All the people sing praises to God.
Second Reading
Galatians 4:4-7
God sent his Son to make us children of God.
Gospel Reading
Luke 2:16-21
The shepherds find Jesus in a manger in Bethlehem.
Background on the Gospel Reading
Today’s reading is a continuation from the Gospel proclaimed
at the Christmas Mass at midnight. In it the shepherds act upon
the message they receive from the angel and go to find Jesus in
the manger in Bethlehem. In their visit to the manger, the
shepherds find things just as the angel had said. The
shepherds’ visit, therefore, is a moment of fulfillment,
manifestation, and the beginning of the salvation we receive
through Christ.
In the context of today’s Solemnity, this reading also helps us
focus on Mary as the Mother of God. The reading tells us at
least three things about Mary as a mother. First, Mary is
described as a reflective person, keeping the reports of the
shepherds in her heart. Second, we are reminded of how
obedient Mary was to God when she named the baby Jesus as
the angel Gabriel had directed. Third, this reading shows Mary
and Joseph faithfully observing their Jewish tradition by
having Jesus circumcised.
Mary’s faithfulness to God is evident in all three of these
things. Her reflection upon the events in her life indicates that
she was a person of prayer. This prayer made possible her
obedience to God and God’s will, even if the outcome was not
clear. Finally, her faithfulness to a community of faith

grounded her relationship with God and enabled her to
participate in God’s plan of salvation.
Because of Mary’s faithfulness to God, she was able to receive
the gift of God’s Son and accept her role in God’s plan for
salvation. By doing so, she models for us the path of
discipleship and is also called Mother of the Church.
Our call to discipleship also includes these three aspects. First,
discipleship means prayer and reflection on the events of our
lives that we might see God’s presence and work in our lives.
Second, discipleship means obedience to God and God's will.
Third, discipleship includes fidelity to a community of faith.
Family Connection
In today’s Gospel, we learn that Mary honored her
commitment to God by naming her child Jesus, the name
given to him by the angel Gabriel. In Matthew’s Gospel,
Joseph is told to name the child Jesus because he will save the
people. The name Jesus means "God saves." Even in his name,
Jesus announces the mission he came to accomplish.
Your family might use today’s feast as an opportunity to talk
about names. Reflect together on the name of each member of
the family. What does each name mean? Why was each person
so named?
Read together today’s Gospel, Luke 2:16-21. Recall that the
name Jesus means "God saves." Think about how Jesus
fulfilled the mission that his name suggests. Pray as a family
that each family member will fulfill their mission to be faithful
followers of Jesus, in whom we find our salvation. Pray for
Mary’s help by praying together the Hail Mary or singing
together, "Sing of Mary, Pure and Lowly."
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.

KÍNH MỜI

