CHÚA NHẬT II
THƯỜNG NIÊN
NĂM C
2nd Sunday in
Ordinary Time

Ngày 20 tháng 1
năm 2019
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

PHÉP LẠ

Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
8503 South Kirkwood Road
Houston, TX 77099
281.495.8133 281.568.1833 FAX
Email: info@giaoxungoiloi.org
www.giaoxungoiloi.org
Cha Chánh Xứ:
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Phó Xứ:
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Phó Tế:
Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Phêrô Nguyễn Đức Cường
Thư Ký:
Maria Lê Thị Hiền
Giờ Văn Phòng:
Thứ Hai – Thứ Sáu
9:00 am – 5:00 pm
đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
Mở:6:00 am Đóng:10:00 pm

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.

CHRIST, THE INCARNATE WORD

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:30 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm

Lê Văn Minh
832.858.1597

Chúa Nhật
7:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am

Bùi Ngoan
281.745.6286

11:00 am

Phạm Bình Hải
281.299.4307

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

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.
www.giaophanvinh.net

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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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:
Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Trường Đạt
281.389.0958

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2019
Những ai chưa nhận Phong Bì đóng góp hằng tuần đã in sẵn tên và số danh bộ, có thể
đến Văn Phòng trong giờ làm việc để lấy. Những ai chưa ghi danh vào giáo xứ, không
có phong bì đã in sẵn, xin dùng các phong bì để trong phong bì lớn màu xanh có ở cuối
nhà thờ.
VĂN PHÒNG ĐÓNG CỬA
Thứ Hai, 21 tháng 1 năm 2019, ngày Martin Luther King, Văn Phòng đóng cửa .
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 trên RECEIPT để
giúp xây dựng Giáo Xứ. Các RECEIPT có thể trao cho Văn Phòng Giáo Xứ hoặc bỏ
vào giỏ quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
 Phở Duy - 10%
 Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
 68 Crawfish & Seafood Express - 15%
 Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $22,176 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng
đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

TIỆC TẤT NIÊN ĐÓN XUÂN KỶ HỢI
Kính thưa quý cha, quý thầy Phó Tế, quý cụ, quý ông bà anh chị em,
Tiệc Tất Niên và đón chào năm mới Xuân Kỷ Hợi của giáo xứ sẽ được tổ chức vào thứ
Sáu, ngày 1 tháng 2 năm 2019 vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Kim Sơn Bellaire. Đây
là truyền thống của giáo xứ chúng ta trong nhiều năm qua mỗi dịp Xuân về Tết đến.
Năm nay, chúng ta chú trọng vào việc gặp mặt thân mật đầu năm với nhau qua một
chương trình văn nghệ mừng Xuân đặc sắc cùng với các món ăn ngon miệng đón chào
Xuân mới. Kính mong quý ông bà anh chị em cùng tham dự buổi tiệc truyền thống và
đến với giáo xứ, đến với anh chị em chúng ta, và nhất là đến với nhau với những lời
chúc tốt đẹp nhất của những ngày đầu Xuân.
Muốn có vé tham dự xin liên lạc quý anh chị em phân phối vé sau các thánh lễ, hoặc
liên lạc: Các trưởng hội đoàn hoặc Văn phòng giáo xứ 281.495.8133.

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714

Giáo xứ cảm ơn sự tham dự của mọi người và
xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
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
Vũ Ngọc

832.473.3767

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

2

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

MÀU SẮC PHỤNG VỤ
Mùa Thường Niên
Khoảng 34 tuần lễ, bao gồm 2 thời kỳ: Từ sau mùa Giáng sinh đến đầu Mùa
Chay và Từ sau lễ Hiện xuống đến hết tuần lễ Chúa Kitô Vua. Hội Thánh
dùng thời gian này giúp tín hữu sống mầu nhiệm cứu độ cách đầy đủ hơn.
Ngoài ra, rải rác suốt năm Phụng vụ, Hội Thánh còn dành nhiều ngày lễ để:
Tôn kính cách đặc biệt Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta. Tôn kính
thánh Giuse, các thánh Tử đạo, các thánh khác là những Đấng đã tới đỉnh cao
trọn lành, đáng nêu gương cho ta và rất thần thế cầu bầu cho ta trước tòa Chúa.
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
Dương Thanh Loan
832.420.8868
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661
Giáo Lý Tân Tòng
Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579

MÀU SẮC PHỤNG VỤ
Phụng vụ cử hành trong các mùa khác nhau của năm phụng vụ với thánh nhạc
đặc biệt cho từng muà, những bài đọc, lời nguyện, và nghi lễ khác nhau, qua
đó để phản ánh tinh thần và bầu khí cho từng mùa cụ thể. Các màu sắc của áo
mà linh mục mặc trong phụng vụ cũng giúp thể hiện các tính chất của mầu
nhiệm được cử hành.
Màu trắng: màu của niềm vui và chiến thắng, được sử dụng cho các mùa
Phục sinh và Giáng sinh. Nó cũng được sử dụng cho các ngày lễ của Thiên
Chúa , các ngày lễ Đức Mẹ Maria, các thiên thần, và cho các thánh không phải
là thánh tử đạo. Màu Vàng cũng có thể được sử dụng trong những dịp trang
trọng.
Màu đỏ: (màu của máu) được sử dụng vào Thứ Sáu Tuần Thánh, kỷ niệm
cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Màu đỏ cũng được dùng cho các lễ sinh nhật
của các thánh Tông Đồ, thánh Sử, và các thánh Tử vì Đạo. Màu đỏ (màu của
lửa) nhớ lại Chúa Thánh Thần và được sử dụng vào Lễ Ngũ Tuần (Chúa
Thánh Thần Hiện Xuống) và trog ngày lễ ban Bí Tích Thêm Sức.
Màu xanh lá cây: nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong nhà máy và các loại cây,
tượng trưng cho cuộc sống và hy vọng và được sử dụng trong mùa Thường
Niên.
Màu tím: được sử dụng cho Mùa Vọng giúp nhắc nhớ rằng chúng ta đang
chuẩn bị cho sự kiện ngày lại đến của Đức Kitô. (Tuy nhiên, Mùa Vọng năm
nay, Đức Thánh Cha mời gọi dùng màu tím xanh: biểu lộ rõ hơn màu hy vọng
và chờ đợi). Màu tím đậm dành cho mùa Chay, mùa của sám hối ăn năn và đổi
mới.
Màu hồng: có thể được sử dụng vào ngày chủ nhật thứ ba của Mùa Vọng
(Gaudete Sunday), và vào ngày Chủ Nhật thứ tư của Mùa Chay (Laetare
Sunday), cũng có thể sử dụng trong ngày cử hành bí tích hôn phối.
http://giaophannhatrang.org

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
Vũ Duy Dương
281.983.9062
Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần II/TN/C
Thứ Hai ngày 21/1 – Lễ thánh Anê, trinh nữ, tử đạo –
Mc 2 , 18 – 22
Nội dung Tin Mừng
 Ba điểm dừng:
 Môn đệ của ông Gioan Baotixita và người Biệt Phái
thắc mắc với Chúa vì chuyện họ ăn chay, còn tại sao
môn đệ Chúa lại không ???
 Chúa dùng hình ảnh cụ thể trong cuộc sống con người
để trả lời: Bao lâu chàng rể còn ở giữa khách dự tiệc…
thì họ không ăn chay…Khi chàng rể “bị đem đi khỏi”…
thì họ ăn chay…Nghĩa là bao lâu có Người ở giữa
chúng ta, Người là tất cả…Khi không còn Người nữa,
chúng ta phải kiếm tìm…
 Nối tiếp giáo huấn của Người bằng hình ảnh miếng vải
đem vá vào áo rách hay rượu đựng trong bầu da: Áo
cũ…dùng vải cũ mà vá, bầu da cũ phải đựng trong bầu
rượu cũ…Người có ý khuyên chúng ta nên nhẹ nhàng
thích ứng từng hoàn cảnh… để sống Lời Chúa cách phù
hợp và tạo nên nguồn cảm hứng…Tuy nhiên sự can đảm
và lòng kiên nhẫn thật cần thiết để lục tìm sự phù hợp
này…
 Thánh nữ Anê – cô bé can đảm và kiên nhẫn 13 tuổi mà
Giáo Hội mừng hôm nay – là mẫu gương cho mỗi chúng
ta: Khi quyết tâm thuộc về Chúa, Anê đã làm cho tất cả
những người có ý xấu quanh mình phải kiêng nể…Chàng
thanh niên ngoại giáo, con của Tổng Trấn Roma, do
không thể lay chuyển trinh nữ Anê, nên đã tố cáo cô với
cha mình, và người ta đã ra lệnh chém đầu cô…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới
sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm.” (c. 21)
Danh ngôn
Lòng can đảm được đánh giá đúng là phẩm chất đầu tiên của
con người, bởi nó là phẩm chất cho phép thành lập tất cả các
phẩm chất khác.
Winston Churchill
Chúng ta trở nên mạnh mẽ, từng trải, và tự tin nhờ từng trải
nghiệm mà chúng ta thực sự dừng lại để nhìn thẳng vào mặt
nỗi sợ…Chúng ta phải làm điều mà chúng ta nghĩ mình không
thể.
Eleanor Roosevelt
Bạn không thể yếu đuối trên con đường theo đuổi giấc mơ.
Hãy dám vượt qua các rào chắn để tìm con đường của riêng
mình.
Les Brown
Thứ Ba ngày 22/1 – Mc 2 , 23 – 28
Nội dung Tin Mừng
 Ba điểm dừng:
 Một cách tình cờ, khi đi ngang cánh đồng lúa, các môn
đệ bứt mấy nhánh lúa, lẩy hạt…cho vào miệng…
 Nhóm người chống đối – Pha-ri-siêu và luật sĩ – nắm
ngay lấy cơ hội “tình cờ” ấy để lên án: Họ lên án các
môn đệ phạm luật ngày sabbat…vì đã “gặt-xay-rê-nấu”
– tức là quá trình của mùa gặt lúa – điều không được
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phép làm trong ngày nghỉ lễ…Bé xé ra to…là cách làm
vẫn thường xảy ra nơi những người có ý xấu…
Chúa khẳng định một thực tế : Ngày sabbat được lập ra vì
con người…chứ không phải con người vì ngày sabbat…
Trong cuộc sống xã hội hôm nay – khi tình trạng con
người phải còng lưng, đôn đáo cho chuyện kiếm tiền – thì
luật nghỉ lễ cần thiết cho cả phần xác lẫn phần hồn con
người – thân xác có thời gian để nghỉ ngơi và tinh thần có
thời gian để hâm nóng…
Đừng bao giờ tìm cách “bé xé ra to” trong những tương
giao hằng ngày, ngược lại cố gắng để làm dịu mọi căng
thẳng quanh mình…Tận dụng tối đa những dịp nghỉ lễ để
dành thời gian cho việc gặp gỡ Chúa, chia sẻ với gia
đình…và lấy lại năng lực cho tuần sống sắp tới…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Người nói tiếp: “Ngày sabbat được tạo ra cho loài
người, chứ không phải loài người cho ngày sabbat.”
(c. 27)
Danh ngôn
-Tại sao những kẻ đố kỵ bao giờ cũng có một cái gì đó để
buồn phiền?
-Bởi vì hắn bị dày vò không chỉ vì những thất bại của bản thân
mà cả vì những thành công của người khác.
Aristotle
Có lẽ chẳng có hiện tượng nào chứa nhiều cảm xúc tiêu cực
như sự phẫn nộ về đạo đức, nó cho phép ghen tỵ được hoành
hành dưới vỏ bọc của đức hạnh.
Erich Fromm
Sự ghen tỵ với người khác nuốt chửng chúng ta nhiều lắm.
Aleksandr Solzhenitsyn
Thứ Tư ngày 23/1 – Mc 3 , 1 – 6
Nội dung Tin Mừng
 Ba điểm dừng:
 Nắm bắt được ý đồ của Nhóm Chống Đối hăm hở rình
mò xem Chúa có vi phạm ngày sabbat và quyết định
chữa lành người bại tay hay không? Người quyết định
thực hiện phép lạ chữa lành…
 Trước khi thực hiện phép lạ chữa lành ấy, Người nêu lên
một câu hỏi nhằm thức tỉnh “tính người” nơi họ: “Ngày
sabbat được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng
người hay giết người ?” Họ đã lặng thinh, bởi vì sự đố
kỵ không cho phép họ lên tiếng trả lời…
 Sự lặng thinh đầy đố kỵ và phi nhân ấy của họ.đã làm
Chúa khó chịu…Người thực hiện phép lạ: chữa lành
người bại tay…
 Trong xã hội chúng ta đang sống hôm nay, Giáo Hội và
con cái mình – những người tin và trung thành sống lời
dạy của Chúa – chúng ta cũng sẽ vấp đụng những thử
thách từ những người chống đối Đạo Chúa, thậm chí còn
tẩy chay hay gây nhiều khó dễ…Câu chuyện Vườn Rau
Lộc Hưng đang là chuyện rất thời sự…Hãy có cho mình
sự can trường của Chúa: sống đức tin và bình yên trước
đố kỵ, ghen ghét…
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Giáo huấn Tin Mừng
 “Rồi Người nói với họ: “Ngày sabbat, được phép làm điều
lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?” (c. 4)

Nhưng ai sẽ cầu nguyện cho Satan? Trong suốt mười tám thế
kỷ, ai là người có lòng nhân ái để cầu nguyện cho kẻ tội đồ
cần nó nhất?
Mark Twain
Hãy giữ trái tim không bao giờ chai cứng, và tâm tính không
bao giờ kiệt sức, và bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương.
Charles Dickens

Danh ngôn
Tôi tin rằng con người không chỉ đơn thuần chịu đựng. Anh ta
sẽ chiến thắng. Anh ta sẽ bất tử, không phải vì anh ta là sinh
vật duy nhất có giọng nói không mệt mỏi, mà vì anh ta có linh
hồn – một linh hồn có lòng trắc ẩn, biết hy sinh và có sức bền.
William Cuthbert Faulkner (1897-1962) – nhà văn người
Mỹ - một trong những nhà văn quan trọng nhất của
tk 20…

Thứ Sáu ngày 25/1 – Lễ thánh Phaolô Tông Đồ trở lại Kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các ki-tô hữu –
Mc 16 , 15 – 18
Nội dung Tin Mừng
 Hai điểm dừng:
 Trước khi được đưa lên trời, Chúa Giê-su ban hành
“lệnh lên đường truyền giáo” cho Nhóm Mười Một…
 Đặt để “lệnh lên đường truyền giáo” này vào bối cảnh
ngày lễ Giáo Hội mừng thánh Phaolô Tông Đồ trở lại,
Giáo Hội có hai ý: - vui mừng vì cuộc trở lại vô cùng
đặc biệt của thánh Phaolô; - tôn vinh công cuộc truyền
giáo của vị Tông Đồ Dân Ngoại…
 Tất cả những người tin vào Chúa ở Việt Nam này đều hiểu
rằng: Thánh Phaolô Tông Đồ là tấm gương cho mỗi
chúng ta, bởi vì chúng ta – nhờ nhận biết Chúa cách này
hay cách khác – chúng ta trở thành những người tin, và
cũng hiểu rằng việc chia sẻ đức tin với những người
quanh mình là bổn phận của những người tin…Hôm nay
cũng là ngày kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất
giữa các ki-tô hữu…Một năm sống để chúng ta thực hiện
những ý nguyện cầu hiệp nhất ấy…

Tôi có một triết lý đơn giản, đó là : lấp đầy những khoảng
trống, làm trống những khoảng đầy và gãi những chỗ ngứa.
Alice Roosevelt Longworth (1884-1980) – trưởng nữ
TT Mỹ Theodore Roosevelt…
Tôi cho rằng phần lớn những nỗi thống khổ của nhân loại đều
do con người tự gây ra vì đánh giá nhầm giá trị của nhiều điều.
Benjamin Franklin
Thứ Năm ngày 17/1 – Lễ thánh Phanxicô Salêsiô, giám
mục, tiến sĩ Hội Thánh - Mc 3 , 7 – 12
Nội dung Tin Mừng
 Hai điểm dừng:
 Lui về cạnh Biển Hồ để rao giảng và chữa lành, Đức
Giê-su đã phải yêu cầu các môn đệ lo cho Người một
chiếc thuyền, bởi vì - từ khắp nơi – người ta lũ lượt đưa
nhau tới và tìm cách đụng vào Người…
 Một lần nữa, tác giả Tin Mừng cho thấy các thần ô uế tức là ma quỷ - đều quỳ thờ lạy và tuyên xưng “Ông là
Con Thiên Chúa”…Như chúng ta đã có dịp chia sẻ: ma
quỷ biết và tuyên xưng, nhưng chẳng những chúng không
chịu tin mà còn tìm mọi cách lôi kéo con người đi theo
chúng để chống đối lại Người…
 Một bài học cụ thể: những người không tin Chúa quanh
chúng ta, không phải họ không biết Chúa, không hiểu về
Chúa, nhưng – do còn bị bao trùm bởi sự ám ảnh nhiều
mặt của ma quỷ - nên họ còn chống đối hay lạnh lùng với
niềm tin Ki-tô giáo…Noi gương vị thánh Giáo Hội mừng
hôm nay – thánh Phanxicô Salêsiô – chúng ta sống hiền
hòa, nhân hậu với mọi người để diễn tả khuôn mặt Hiền
Lành và Nhân Hậu của Chúa trong môi trường sống của
từng người…Đồng thời cố gắng – đặc biệt những vị mục
tử trong Giáo Hội – có những trước tác phù hợp giúp bà
con giáo dân ngày một hiểu biết và yêu mến Chúa hơn…
Thánh Phanxicô để lại hai tác phẩm có nhiều kết quả:
Đường Trọn Lành và Dẫn Vào Đời Sống Đạo Đức…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói
với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên
hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi thụ tạo.” (c.15)
Danh ngôn
Hai mươi năm sau kể từ bây giờ
Ta sẽ thất vọng
Bởi những việc không làm
Hơn là bởi những việc ta đã làm.
Vì vậy hãy quăng thừng lên
Giương buồm ra khỏi bãi cảng an toàn
Đón ngọn gió mậu dịch trong những chuyến đi biển
Hãy ước mơ
Thám hiểm
Khám phá
Mark Twain
Chúng ta dự định hành động khi ý tưởng thôi thúc chúng ta.
Chúng ta dự định làm một việc gì đó khi cảm xúc dâng cao.
Nhưng nếu chúng ta không chuyển dự định thành hành động
thì tính cấp bách bắt đầu suy giảm…Một tháng nữa kể từ bây
giờ, niềm đam mê sẽ bị nguội lạnh. Một năm sau kể từ bây
giờ, dự định đó không còn tìm thấy nữa !
Jim Rohn

Giáo huấn Tin Mừng
 "Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất
cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.”
(c. 10)
Danh ngôn
Cuộc sống trở nên khó khắn hơn khi chúng ta sống vì người
khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.
Albert Schweitzer
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Nếu bạn “nghỉ ngơi”, bạn bị “rỉ sét”!
Helen Hayes
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Thứ bảy ngày 26/1 – Lễ thánh Timôtê và Titô, giám mục
Lc 10 , 1 – 9

Giáo huấn Tin Mừng
 “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho
nhà này!” (c. 5)

Nội dung Tin Mừng
 Hai điểm dừng:
 Mừng lễ hai thánh Timôtê và Titô – môn sinh của thánh
Phaolô – Phụng Vụ cho chúng ta nghe lại “tâm tình” và
“ước muốn” của Chúa Giê-su đứng trước nhu cầu vô
cùng lớn mà Giáo Hội luôn canh cánh bên lòng: Lúa
chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít…
 “Tâm tình” ấy là lo lắng để “đồng ruộng trần gian”
luôn luôn có những tay thợ gặt lành nghề và nhiệt huyết;
- “Ước muốn” của Đấng - Phải- Đến là trọn vẹn mặt
đất trần gian này được chăm lo xứng đáng cho đến ngày
Người trở lại…
 Dĩ nhiên mỗi thời có những “tay thợ gặt” chuyên nghiệp
và thích hợp cho thế hệ con người của thời đó…Ngày xưa
là Timôtê và Titô – những môn sinh mà – qua ngòi bút của
thánh Phaolô – chúng ta biết là ngài rất tâm đắc với bầu
nhiệt huyết và tình yêu họ dành cho Chúa…Ước mong sao
Giáo Hội và con người quanh chúng ta cũng nhìn thấy
điều ấy nơi các mục tử cũng như nhà truyền giáo…

Danh ngôn
Hãy hành động nhiệt tình, và bạn sẽ nhiệt tình.
Dale Carnegie
Lòng nhiệt tình là thiên tài của sự chân thành, và sự thật không
dành được chiến thắng nào nếu thiếu nó.
Edward Bulwer Lytton
Chúng ta càng hào phóng, chúng ta càng vui vẻ. Chúng ta
càng hợp tác, chúng ta càng có giá trị. Chúng ta càng nhiệt
tình, chúng ta càng có năng suất. Chúng ta càng sẵn lòng
phụng sự, chúng ta càng thịnh vượng.
William Arthur Ward
Với một đội ngũ nhiệt tình, bạn có thể đạt được hầu như mọi
thứ.
Tahir Shah
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

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.

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.

Responsorial Psalm: Psalm 96:1-2,2-3,7-8,9-10
A song in praise of God's marvelous deeds

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.

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.
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.

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.

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.
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.

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.

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
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CẦN NGƯỜI GIÚP VIỆC
& Ở LẠI NHÀ
Cần một phụ nữ lớn tuổi, mạnh khỏe,
ở lại và giúp việc trong nhà.
Thích nấu ăn, sạch sẽ, gọn gàng.
Liên lạc: 832.752.1119

TÌM NGƯỜI
Tìm bạn tên Nguyễn Hoàng Bội Quỳnh,
có chị tên Thùy Đoan. Nếu ai biết xin
giúp. Cám ơn. Xin liên lạc 818-854-2662

11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com

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 WORD
lớp học.
CHRIST, THE
INCARNATE
CATHOLIC PARISH
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281.988.6155

HƯƠNG XUÂN TOFU

8388 W. Sam Houston S. Suite 134
Houston, Texas 77072
 Hương Xuân sản xuất đậu hũ tươi (trắng)

và chiên mỗi ngày

 Đậu hũ Hương Xuân không sử dụng thạch

cao và chất bảo quản

 Đậu hũ Hương Xuân đang có bán tại các chợ:

THANH BÌNH, TIẾN HƯNG, BẾN THÀNH,
VIỆT HOA, ĐỒNG KHÁNH, THẮNG HƯNG I,
THẮNG HƯNG II, HƯNG ĐÔNG, HUY VIDEO,
MỸ HOA, HỒNG KÔNG II & IV
Xin gọi:
832.581.5180 & 281.416.6231
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