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NHỮNG HÀNH VI THỐNG HỐI
Bài Tin Mừng hôm nay Gioan Tẩy giả
đưa ra lời kêu gọi thống hối đầy khó
khăn, theo văn phong tiên tri của Cựu
Ước: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các
anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên
Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy
sinh những hoa quả xứng với lòng sám
hối”.
Nhiều người nhanh chóng phản ứng và
hỏi: “Phải làm gì đây?”. Đây là bài học
quý giá của bài Tin Mừng này: đừng bao
giờ để nhiệt tình thống hối ở trong sự
mập mờ, không có sự thống hối. Có
những hành vi chứng tỏ rằng chúng ta
muốn thống hối và những hành vi đó cụ
thể hoá tức khắc sự quay lại của con tim:
“Phải làm gì đây?”
Trong khi suy niệm Tin Mừng Máccô,
chúng ta thấy có điều gì đó làm thất vọng
trong sự “thống hối” của chúng ta. Tâm
tình của một sự biến đổi tuyệt diệu làm
chúng ta hứng khởi: “Giờ đây, tốt lắm,
cuộc sống của tôi sắp thay đổi”. Chúng ta
nghĩ đây là bước đầu vĩ đại hướng tới lý
tưởng, hướng tới sự thánh thiện. Nhưng
chúng ta hầu như luôn luôn bị mắc bẫy,
chúng ta ở trong “tình cảm” nồng nhiệt
này (không đến) vài ngày, không nhanh
chóng khai thác ơn thống hối này, và sự
hứng khởi hạ xuống, cuộc sống tái diễn
như trước.
Có một ranh giới khó vượt qua mà chúng
ta thường kinh nghiệm: đi từ tình cảm tới
hành động. Để chúng ta tức khắc đi cho
đúng đường, bài suy niệm đầu tiên về sự
thống hối nhấn mạnh đến tầm quan trọng
của đức tin và lời cầu nguyện. Đừng láu
cá, đừng chỉ dựa vào sức mình mà thôi,
cầu xin sự giúp đỡ của Thiên Chúa.
Lần này lại chú trọng đến lòng can đảm
của chúng ta, cũng phải tự tin nữa! Và do
đó nhanh chóng tự hỏi “phải làm gì
đây?”, một câu hỏi đơn sơ nhưng dứt

khoát, trong khi hướng về cái đời thường
nhất của cuộc sống chúng ta.
Những lời khuyên của Gioan Tẩy giả có
thể xa vời với những vấn đề của chúng ta,
nhưng chúng ta hãy ghi nhận lời mời gọi
yêu thương, công bằng và bất bạo động.
Một số nhiệt tình thống hối thúc đẩy
chúng ta hướng về cầu nguyện hoặc thờ
phượng, hay nỗ lực tạo tính cách: “Tôi sẽ
tỏ ra dễ thương hơn đối với x…”. Tốt,
nhưng chúng ta hãy nhìn xem chung
quanh chúng ta một chút. Chúng ta sẽ đi
đến chỗ chia sẻ như thế nào? “Ai có hai
áo hãy cho bớt một áo”. Thật giản dị…
và hiệu quả hơn là giấc mộng anh hùng
cho mười cái áo mà điều này sẽ chỉ là
một giấc mơ và sau đó sẽ là biết bao lần
thống hối thất bại. Chúng để lại cho
chúng ta vị đắng chát.
“Đừng ép buộc quá!”, Gioan Tẩy giả nói
như thế với những người thu thuế. Thật là
một sự xem xét lại rất cụ thể cách cư xử
của chúng ta trong công việc, việc kinh
doanh, sự giao dịch!
“Đừng làm khổ ai cả!”. Thậm chí không
phải binh sĩ cũng không phải Trung tâm
nghiên cứu khoa học, có lẽ chúng ta ảnh
hưởng quá mạnh trên con cái chúng ta,
trên các nhân viên, trên các thành viên
của một cộng đồng mà chúng ta có trách
nhiệm. Có rất nhiều cách để làm khổ, làm
tay anh chị. Chúng ta càng nỗ lực để trở
nên sáng suốt trong lãnh vực tế nhị này,
sự thống hối của chúng ta càng sẽ đi từ
giấc mơ đến thực tế.
Và điều mà Gioan Tẩy giả đã không nói,
chúng ta phải tìm cho ra, trong khi vẫn ở
trong đường lối thực tiễn này: - Làm gì
đây? – Cứ làm một điều gì đó!
http://giaophanthaibinh.org/

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 THÊM SỨC II
Chúa Nhật, ngày 12 tháng 12 lúc 5 giờ chiều, Ban Giảng Huấn kính mời quý
Phụ Huynh của Lớp Thêm Sức II đến tham dự buổi họp trong Nhà Thờ để chuẩn
bị cho các ngày Tĩnh Tâm sắp tới.
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 $27,130 Mỹ kim. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được
$11,313 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

5:00 PM

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh

9:00 PM

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

KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC
Ủy Viên Thánh Nhạc
Nguyễn Duy Khang
281.975.9184

Thánh nhạc: Thánh Lễ, Hôn Phối và
An Táng xin liên lạc Nguyễn Duy Khang
CA TRƯỞNG CÁC CA ĐOÀN
Têrêsa: 6 pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7 am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9 am Chúa Nhật
Nguyễn Mười
Maria Mẹ Thiên Chúa: 11 am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
Thánh Lễ Anh Ngữ: 2 pm Chúa Nhật
Nguyễn Giao
Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

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

Ban Xã Hội
Vũ Duy Chinh

832.830.3784

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

713.240.2683

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm

nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng
con, trong tình cảnh bi thương hiện
tại, đầy đau khổ và lo lắng đang siết
chặt thế giới, chúng con chạy đến với
Mẹ và tìm nương ẩn dưới sự che chở
của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương
xót ghé mắt đoái nhìn chúng con
đang trong đại dịch virus corona; xin
an ủi những người mất mát và than
khóc người thân của họ đã qua đời,
đôi khi được an táng cách đau lòng.
Xin nâng đỡ những người đang lo
lắng cho các bệnh nhân, những người
mà vì để tránh lây nhiễm, họ không
thể ở gần bên. Xin ban sự tin tưởng
tín thác cho những ai đang lo lắng vì
tương lai không chắc chắn và vì các
hậu quả kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng
con, xin cầu cùng Chúa Thiên Chúa
là Cha thương xót cho chúng con, để
thử thách này chấm dứt, đồng thời
chân trời hy vọng và bình an sẽ trở
lại. Như ở Cana, xin Mẹ cầu khẩn
cùng Con Thiên Chúa của Mẹ, xin
Người an ủi gia đình của các bệnh
nhân và nạn nhân; và mở lòng họ với
sự tin tưởng.
Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên
y tế, tình nguyện viên, những người
đang ở tuyến đầu trong tình trạng
khẩn cấp này và đang liều mạng sống
của mình để cứu những sự sống khác.
Xin đồng hành với nỗ lực anh hùng
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của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng
nhân và sức khỏe.
Xin ở gần bên những người ngày đêm
trợ giúp các bệnh nhân và ở cạnh các
linh mục, những người với sự quan
tâm mục vụ và dấn thân Tin Mừng,
đang tìm cách giúp đỡ và hỗ trợ tất
cả mọi người.
Lạy Đức Trinh nữ thánh thiện, xin soi
sáng tâm trí của các nhà khoa học,
giúp họ tìm ra giải pháp phù hợp để
chiến thắng virus này.
Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các
quốc gia, để họ hành động với sự
khôn ngoan, quan tâm và quảng đại,
giúp đỡ những người thiếu những
điều cần thiết cho cuộc sống, hoạch
định các giải pháp xã hội và kinh tế
với tầm nhìn xa và với tinh thần liên
đới.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh
động các lương tâm để thay vì những
số tiền khổng lồ được dùng trong việc
tăng cường và hoàn thiện các vũ khí,
được dùng để thúc đẩy các nghiên
cứu đầy đủ nhằm ngăn chặn thảm
họa tương tự trong tương lai.
Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin làm cho mọi
người trên thế giới được gia tăng
cảm thức mình cùng thuộc về một đại
gia đình duy nhất, ý thức về mối liên
hệ nối kết tất cả mọi người, để với
tinh thần huynh đệ và liên đới, chúng
con trợ giúp bao nhiêu người đang
sống trong nghèo đói và lầm than.
Xin khuyến khích sự kiên vững trong
đức tin, bền chí trong phục vụ và liên
lỉ trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những
người đau khổ, xin ôm lấy các con cái
đang gặp hoạn nạn của Mẹ và xin
Chúa can thiệp bằng bàn tay quyền
năng của Người để giải thoát chúng
con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để
đời sống bình thường có thể trở lại
trong thanh bình.
Chúng con phó thác cho Mẹ,
Đấng chiếu sáng trên hành trình của
chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ
và hy vọng, ôi khoan thay, ôi nhân
thay, ôi Đức Trinh Nữ Maria dịu
hiền. Amen.
(REI 25/04/2020)
https://www.vaticannews.va/
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SUY NIỆM TRONG TUẦN
THỨ HAI TUẦN 3 MV
Th. Lu-xi-a, trinh nữ, tử đạo
Mt 21,23-27

Mời Bạn: Sự thật là tất cả chúng ta đều là tội nhân. Nếu tự
cho mình là công chính và lên mặt kiêu căng, coi khinh người
khác, thì chúng ta không khác gì các kinh sư và Pha-ri-sêu.
Nhưng nếu chúng ta hành xử như người thu thuế biết đấm
ngực và thưa với Chúa rằng: “Xin thương xót con vì con là
người tội lỗi” (x. Lc 18,13), thì chúng ta được tha thứ, đường
hoàng trở nên con cái Chúa và xứng đáng hưởng phúc Nước
Trời

SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG ANH EM
“Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền
nào mà làm các điều ấy.”(Mt 21,27b)
Suy niệm: Khi chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa Giê-su đã
làm như mở mắt cho người mù, mở tai cho người điếc, chữa
lành người què… nhiều người Do Thái tin vào Chúa Giê-su.
Tuy nhiên, giới lãnh đạo lại chất vấn Ngài về “giấy phép” để
làm những việc kỳ diệu ấy. Điều buồn cười là làm việc lành
phúc đức cho người đồng loại cũng phải có “giấy phép”!
Trước thái độ cố chấp và mù quáng của họ, Chúa Giê-su đặt
họ vào thế tiến thoái lưỡng nan, khi hỏi ngược lại họ: sứ vụ
của Gioan Tẩy Giả do Thiên Chúa hay do con người. Tuy biết
rõ câu giải đáp, nhưng họ đành phải giả bộ như không biết.
Thái độ chối bỏ sự thật của họ chắc hẳn đã làm Chúa Giê-su
buồn lòng không ít.

Sống Lời Chúa: Xét mình hằng ngày để nhận ra tội lỗi của
mình và thật lòng ăn năn sám hối, quyết tâm chừa cải.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn con; Chúa
biết con là người tội lỗi. Xin giúp con luôn sống khiêm nhường
để nhìn nhận đúng sự thật về mình, nhờ đó con biết sám hối ăn
năn, và sống quảng đại bao dung với anh chị em của mình.
Amen.
THỨ TƯ TUẦN 3 MV
Lc 7,19-23

Mời Bạn: Trong một Thư Chung, Hội Đồng Giám Mục nhắc
nhở về nạn “gian dối trong nhiều lãnh vực, kể cả trong môi
trường cần đến sự thật nhiều nhất là giáo dục học
đường.” Sống trong môi trường nhiễm đục vì nạn gian dối,
bạn cần có một lương tâm trong sáng, chấp nhận sự thật về
mình và người khác. Không “tô sơn trét phấn” cho cái tôi “ảo”
của mình, cũng chẳng giả bộ không biết sự thật đang xảy ra
cho người lân cận, để có thể là môn đệ chân truyền của Đấng
xưng mình là Sự Thật.

THẦY THẬT LÀ ĐẤNG PHẢI ĐẾN
“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn
phải đợi ai khác?” (Lc 7,19)
Suy niệm: Bị vua Hê-rô-đê giam trong ngục, Gio-an Tẩy giả
sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su có phải là Đấng Mê-si-a
như ông rao giảng hay không. Phải chăng Gio-an hoài nghi bởi
vì lời nói và hoạt động của Đức Giê-su không như ông mong
đợi? Không thấy Ngài “làm phép rửa trong Thánh Thần và
lửa;” cũng không thấy Ngài xuất hiện như một ‘người phán
xử’, với chiếc rìu trong tay để chặt “bất cứ cây nào không sinh
quả tốt” hay với chiếc nia để quăng thóc lép vào lửa không hề
tắt (Mt 3, 10-12). Không thấy Ngài kết án, loại trừ ai mà chỉ
thấy một con người hiền lành khiêm nhường, sẵn sàng đón
nhận và tha thứ, cứu sống và chữa lành. Phải chăng chính các
môn đệ của Gio-an mới là những người bị lung lạc tinh thần,
mà giờ đây ông thầy của họ muốn giúp họ lấy lại niềm tin nhờ
những điều họ mắt thấy tai nghe từ Đức Giê-su? Đức Giê-su
nhờ họ chuyển lời cho Gio-an cũng là gián tiếp cho họ thấy
rằng lời ngôn sứ I-sai-a tiên báo về Đấng Mê-si-a đang được
ứng nghiệm nơi Ngài.

Chia sẻ: Bạn nghĩ gì về tình trạng gian dối trong xã hội hôm
nay và cần làm gì để sửa đổi theo tinh thần Tin Mừng?
Sống Lời Chúa: Xét lại những chỗ quanh co, chưa sống theo
sự thật nơi cõi lòng mình, và tìm cách khắc phục.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã nhắc nhở
chúng con phải sống theo sự thật. Xin giúp chúng con tôn
trọng sự thật, dù phải trả giá. Amen.
THỨ BA TUẦN 3 MV
Mt 21,28-32

Mời Bạn: Thiên Chúa không hành động theo cách thức chúng
ta nghĩ. Đường lối của Thiên Chúa khác với đường lối của con
người. Vì thế, những khi gặp gian nan thử thách, rơi vào chỗ
hoang mang nghi ngờ, bạn hãy đến hỏi Chúa, chất vấn Chúa,
để nhờ Lời Chúa soi sáng, bạn được củng cố trong niềm tin.

AI XỨNG ĐÁNG?
“Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô
gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.” (Mt 21,31)
Suy niệm: Phải chăng những người thu thuế và những cô gái
điếm lại xứng đáng vào Nước Trời hơn là những người được
coi là công chính như các kinh sư và biệt phái? Phải chăng
Đức Giê-su cổ võ cho hành vi gian dối về tiền bạc thường thấy
nơi giới thu thuế và thừa nhận việc ‘buôn phấn bán hương’ là
một giá trị tốt đẹp cho xã hội? Câu trả lời của Chúa đã nằm
trong dụ ngôn về hai người con. Xứng đáng vào Nước Trời
không phải là kẻ tự cho mình là công chính mà không thực thi
ý muốn của Chúa, như người con thưa vâng với cha mình rồi
lại nuốt lời. Trái lại, được vào Nước Trời là những người vốn
là tội lỗi nhưng biết khiêm tốn sám hối, nỗ lực hoán cải cuộc
sống của mình, như người con lỡ nói không nhưng rồi nghĩ lại
mà đi làm vườn nho cho cha.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Trung thành đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi
ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi gặp gian nan thử thách,
con đã nghi ngờ, trách móc, mất niềm tin vào Chúa. Xin gia
tăng niềm tin để con thêm tín thác khi gặp tai ương hoạn nạn.
Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 3 MV
Lc 7,24-30

- Gia phả Đức Giê-su là một ‘dụ ngôn’ của gia phả Nhiệm Thể
Chúa Ki-tô. Giáo Hội vẫn không ngừng được thanh luyện để
trở nên hoàn hảo.

NGÔN SỨ LÀ AI?
“Thế thì anh em đi xem gì ? Một ngôn sứ chăng? Đúng thế
đó; mà tôi nói cho anh em biết: đây còn hơn cả ngôn sứ
nữa.” (Lc 7,26)

Mời Bạn cảm nghiệm lòng trung thành của Thiên Chúa trong
cuộc đời mình, cảm nghiệm cách Ngài rút điều tốt đẹp ra từ
những cái tệ hại.

Suy niệm: Ngôn sứ không phải là một chức danh, chức vụ,
nhưng là một đời sống: là người nói Lời Thiên Chúa, là người
thi hành sứ mạng Thiên Chúa giao phó. Gio-an Tẩy Giả không
phải là con người dễ dãi, ba phải như cây sậy trước gió, nhưng
là người dám chấp nhận lối sống đạm bạc, đơn sơ khó nghèo,
ăn châu chấu, uống mật ong chứ không phải là người đi tìm
cuộc sống xa hoa trong cung điện và hơn thế chấp nhận tù đày
và mất mạng khi nói lên sự thật, lên án lối sống vô luân của
vua Hê-rô-đê. Chính vì thế, Chúa Giê-su xác nhận Gio-an là
ngôn sứ và “còn hơn cả ngôn sứ nữa”.

Sống Lời Chúa: Bạn dành thời gian ôn lại lịch sử đời mình,
gia đình mình để nhận ra tình yêu trung thành của Chúa dành
cho mình và rút ra bài học sâu xa nhất từ đó.

Mời Bạn: Nếu chỉ để phổ biến một thông tin thì Gio-an hà tất
phải sống như thế và phải chết như thế. Tự bản chất, Ki-tô hữu
là một ngôn sứ. Tôi đã sống như một ngôn sứ của Chúa chưa?
Hay chỉ là Ki-tô hữu trên chức danh mà thôi? Tôi có hành xử
cách xuê xoa, “linh động” đến nỗi nhu nhược, thoả hiệp với sự
xấu, không dám nói lời Thiên Chúa?

THỨC TỈNH CƠN MÊ
Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón
vợ về nhà. (Mt 1,24)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa vẫn trung thành yêu thương
con, dù con đã biết bao lần bất trung với Chúa. Xin giúp con
từ nay biết trung thành yêu Chúa.

THỨ BẢY TUẦN 3 MV
Mt 1,18-24

Suy niệm: Tin Mừng không cho biết thánh Giu-se có “rất bối
rối” như Đức Ma-ri-a khi nghe lời sứ thần truyền tin hay
không (x. Lc 1,29), nhưng chắc một điều, ngài không lý giải
được hiện tượng người bạn rất yêu quý của mình chưa về
chung sống mà đã mang thai. Theo luật Mô-sê, ông phải tố
giác Ma-ri-a. Nhưng mặt khác, Giu-se không nghi ngờ gì về sự
thánh thiện của Ma-ri-a. Là người công chính, ông không thể
tố giác một người về tội lỗi mà ông tin chắc người ấy không hề
phạm. Không thể, không thể được!!! Khi “định tâm lìa bỏ bà
cách kín đáo,” không phải Giu-se bỏ mặc Ma-ri-a để tìm sự an
toàn cho bản thân, mà là ông sẵn sàng lắng nghe chờ đợi ý
Chúa tỏ hiện. Và Chúa đã can thiệp: Sứ thần Chúa cho biết
người con mà Ma-ri-a cưu mang “là do quyền năng Chúa
Thánh Thần.” Lời thiên sứ như luồng ánh sáng giúp Giu-se
thức tỉnh cơn mê: “Khi thức giấc, Giu-se đã làm như sứ thần
Chúa dạy, và đón vợ về nhà.”

Chia sẻ: Thảo luận cách thực thi chức vụ ngôn sứ trong nhóm,
đoàn thể của bạn. Thử đề nghị vài việc cụ thể: chia sẻ Lời
Chúa trong nhóm, nhắc nhau sống đạo, rủ nhau làm việc tông
đồ, v.v…
Sống Lời Chúa: Rủ một người bạn cùng đến thăm và động
viên một người lơ là trong việc dự lễ Chúa Nhật.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã cho con được thông phần
chức vụ Ngôn sứ cao cả của Chúa trong bí tích Rửa tội. Xin
Chúa cho con luôn ý thức mỗi ngày và cố gắng chu toàn sứ
mạng đó trong từng phút giây của đời sống.
THỨ SÁU TUẦN 3 MV
Mt 1,1-17

Mời Bạn: Cơn đại dịch Covid đang ám ảnh và xáo trộn cuộc
sống hàng tỷ người trên thế giới. Bệnh tật, chết chóc…! Những
người thân âm thầm ra đi và chỉ còn lại một hũ tro cốt! Và biết
bao hệ luỵ gây xao xuyến hoang mang… Mời bạn đến với
thánh cả Giu-se và học nơi ngài cách lắng nghe thánh ý Chúa
để được thoát khỏi cơn mê, và bước đi bình an giữa cơn thử
thách này.

GIA PHẢ CHÚA GIÊ-SU
Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con
cháu tổ phụ Áp-ra-ham... Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng
của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng
Kitô. (Mt 1,1.16)
Suy niệm: Đọc chỉ mất một phút, song bản gia phả Đức Giêsu là cả một câu chuyện dài, gói trong mình nó ngót hai ngàn
trang Kinh Thánh Cựu Ước, một dòng lịch sử chảy miên man
qua bốn mươi hai thế hệ. Ta rút ra vài ghi nhận:
- Con Thiên Chúa nhập thể không bỗng nhiên ‘từ trên trời rơi
xuống’. Người là con người đích thực. Người đã đi vào một
gia hệ không gồm toàn những con người thánh thiện.
- Thiên Chúa đã phải cần đến hàng bao thế kỷ để chuẩn bị cho
cuộc nhập thể này. Vì thế, để hiểu nhân vật và biến cố “Giêsu”, ta không thể không qui chiếu đến Cựu Ước.
- Các danh tánh và các khuôn mặt tiền bối Đức Giê-su nêu bật
sự trung thành tuyệt vời của Thiên Chúa. Ngài vẫn kiên định
yêu thương, bất chấp thói thay đổi thất thường về phía con
người.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Dành thời gian bình tâm suy niệm để tìm biết
thánh ý Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Đấng Em-ma-nu-en, là Thiên Chúa ở cùng
chúng con, xin giúp thêm xác tín vào Chúa để dù gặp khó
khăn, con càng cảm nghiệm sâu hơn tình yêu Chúa luôn bao
phủ con. Amen.
https://thanhlinh.net/
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THIRD SUNDAY OF ADVENT, CYCLE C

First Reading
Zephaniah 3:14-18a
A savior is promised to Israel.
Responsorial Psalm
Isaiah 12:2-3,4,5-6
A song of praise to God our savior
Second Reading
Philippians 4:4-7
Rejoice always because the Lord is near.

Gospel Reading
Luke 3:10-18
John the Baptist teaches the path of repentance and
announces Christ.
Background on the Gospel Reading
This Sunday's Gospel continues last week's focus on John
the Baptist and his role in preparing the way for Christ.
Recall that last week's reading described John's
appearance in the desert and established his connection
with the prophetic tradition of Israel. If we were to read
Luke's Gospel continuously, we would learn about John
the Baptist challenging the crowds who came to him and
calling upon them to show evidence of their repentance.
John tells his listeners that they cannot rely on their
lineage as Israelites because children of Abraham can be
raised up from stones. Repentance, rather, must be
observable in one's actions. Here, Luke is continuing to
set up two important themes of his Gospel message: the
Christian faith is expressed in one's actions, and the call
to salvation is extended to everyone, Jews and Gentiles.
In today's Gospel reading, the crowds ask John the
Baptist for specifics. What evidence of repentance is
required? John replies by naming concrete actions:
crowds should share their food and cloaks; tax collectors
should be just; soldiers should act fairly. The concern for
justice is a hallmark of Luke's Gospel.
When the crowd begins to wonder if John the Baptist
might be the Messiah, John interprets his baptism and
makes it clear that his ministry is in preparation for the
Messiah. John the Baptist knows his place and role in
God's plan of salvation. By encouraging the crowd to act
similarly in accordance with their stations in life, John's
teaching suggests that each person has a role to play in
God's salvation. It is the great mystery of our salvation
that God permits and even asks for human cooperation in
his divine plans.
The third Sunday of Advent is also called Gaudete
Sunday. Gaudete is a Latin word that means “rejoice.”
This name is taken from the entrance antiphon for
Sunday's Mass, which is also echoed in today's second

reading from the Paul's letter to the Philippians. Some
people mark this Sunday by lighting a pink candle
instead of a purple one on their Advent wreath. It is a
reminder that the Advent season is a season of joy
because our salvation is already at hand.
Family Connection
The theme of the season of Advent is sometimes
described as a period of waiting for the birth of Jesus.
However, today's Gospel reading suggests something
different. John the Baptist did not tell the crowds to wait
for the Messiah. He told them to prepare for the Messiah
through acts of repentance. If Advent is a time of waiting,
it is not the sitting in the doctor's office kind of waiting. It
is a busy time of preparation, more like the waiting we
might do when preparing for dinner guests. Our
challenge is to not make this season a frenzied time, but
rather a time of joyful anticipation and making ready for
God who comes to dwell among us and changes our lives
with the gift of salvation.
As you gather as a family, talk about the preparations
your family is making during the season of Advent.
Reflect together on these activities, not only on what you
are doing but why you are choosing to do these things.
Read together today's Gospel, Luke 3:10-18. Consider
how Advent is a time for making ourselves ready to
receive Jesus in our lives. Could your family make some
changes in your Advent activities so that each person is
well prepared to celebrate the gift of salvation at
Christmas? Conclude in prayer together that your family
will be able to live the spirit of Advent. Sing together an
Advent song, such as “O Come, O Come Emmanuel” or
pray together today's second reading, Philippians 4:4-7,
as you light the third candle on your Advent wreath.
www.loyolapress.com
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MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

Công Ty Sideline Interactive
Cần nhân viên
•
•

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

281.988.6155

Mở Cửa
Hàng Ngày
8 am - 8 pm

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