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Phó Tế:
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Giuse Maria Phạm Harry Hưng
Gioan Baotixita Hoàng Anh Dũng
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đóng cửa 12:00 pm – 1:00 pm
Cổng vào Giáo Xứ (Kirkwood Rd):
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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
Phó Tế 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
Trần Đình Lộc
832.794.5498
11:00 am Phạm Bình Hải
281.299.4307
Thánh Lễ Anh Ngữ
2:30 pm
Theo CT Trường Mẫu Tâm

Trọng kính quý Ông Bà, Anh Chị Em,
Xuân đã về, Dân tộc Việt Nam đang hân hoan mừng Tết Nguyên Đán. Trong
bầu khí mừng xuân mới, với niềm hoan hỷ tràn đầy hy vọng, chúng ta chào đón
Năm Mới Canh Tý với những lời cầu chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau.
Trước thềm năm mới, kính chúc quý Ông Bà và Anh Chị Em một năm mới
thánh đức, bình an, đạt mọi điều ước nguyện và nhiều phúc lành trong sự yêu
thương quan phòng của Thiên Chúa.
Xuân mới, Tết đến chúng ta tưởng nhớ và biết ơn các bậc Tổ Tiên, Ông Bà, Cha
Mẹ, các Anh Hùng Dân Tộc đã hy sinh xương máu để xây dựng đất nước và bảo
vệ quê hương. Là người Việt tha hương, chúng ta hướng vọng về quê hương vẫn
còn nhiều đau khổ, đói nghèo và nhiều người bị đối xử bất công trong cuộc
sống. Chúng ta cùng dâng lời nguyện lên Chúa Xuân Vĩnh Cửu cầu cho quê
hương Việt Nam để mọi người đón nhận một năm mới tràn đầy niềm vui, hy
vọng, thịnh vượng và hạnh phúc, bớt lầm than, bất hạnh hoặc đói nghèo.
Cùng tạ ơn Chúa đã trao ban nhiều ân điển trong cuộc sống của mỗi người trong
năm vừa qua. Nguyễn xin Thiên Chúa toàn năng của Mùa Xuân Vĩnh Cửu ban
muôn ơn lành giúp chúng ta được an khang, thành đạt mọi ước nguyện tốt lành
trong Năm Mới Canh Tý 2020.
Chân thành trong Chúa Kitô Ngôi Lời Nhập Thể,

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664
Giải Tội: * Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Trước thềm năm mới Canh Tý 2020
chúng con xin kính chúc:
Cha Chánh Xứ,
Cha Phó Xứ,
quý Phó Tế,
quý Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành,
quý Ca Đoàn, quý Ban Ngành,
cùng quý Cụ, quý Ông Bà, Anh Chị Em
một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng
và tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.

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

Đồng Kính Chúc,
Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh

- 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
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

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
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ
• 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.
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.
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%
• 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

713.301.6092

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $19,583 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng
quảng đại của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Hướng Đạo Lạc Việt
Nguyễn Trí

713.478.7497
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MỒNG MỘT TẾT CANH TÝ – CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI –
CÂU CHUYỆN TẤM LỘC THÁNH…
Người Công Giáo chúng ta đã quen lắm
rồi với Tấm Lộc Thánh gia đình nhận
trong Thánh Lễ đầu Năm Mới…Thật ra
thì “truyền thống” này trong các Giáo Xứ
cũng mới hình thành – và có lẽ do hoàn
cảnh xã hội tạo nên – nhưng người viết
nghiệm ra rằng: đấy là một “truyền thống
đẹp – rất đẹp” trong Đạo …
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
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily
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
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

Đẹp ở chỗ nào ?
- Ở chỗ nó giúp cho bà con trong
Đạo “hòa nhập” vào truyền thống của
dân tộc, giữ được tập tục xin “Lộc” đầu
năm tồn tại từ đời các vua Hùng…
- Ở chỗ chúng ta hiểu “Lộc”
Chúa – “Lộc” Trời không thiếu – bởi vì
Thiên Chúa, Cha chúng ta – là Vị Thiên
Chúa của Tình Yêu Quan Phòng…Người
luôn luôn ở bên chúng ta trong từng ngày
của Năm và của cà một đời…
- Ở chỗ mỗi chúng ta – hay mỗi
gia đình – khi nhận Lộc Thánh, chúng ta
có được một “Ý Lực” cho Năm sống…
để rồi – trong những hoàn cảnh khác
nhau hay giữa những biến cố vui buồn –
chúng ta lấy Lời của Lộc làm “nền” cho
những ứng xử phù hợp với Ý Chúa…
- Và – dĩ nhiên - ở chỗ chúng ta
không phải chen chúc, dành giật : một
phong cách không phù hợp với niềm tin
thanh khiết, thuần túy…
Đã có một thời người ta có chút lệch lạc
với Tấm Lộc Thánh Đầu Năm, nghĩ rằng
Lời Chúa trong Tấm Lộc diễn tả “thực tế
sống” của một năm…nên rất ngại những
câu Lời Chúa có hơi gay gắt…Từ đó mà
có tình trạng “đổi” Lộc, “tránh “ Lộc…
Đến nay thì sự lệch lạc đó không còn
nữa, và ai ai trong chúng ta cũng hiểu
rằng : câu “Lộc” đầu năm nhằm mục
đích nhắc nhở chúng ta sống trong trọn
năm theo ý muốn cũng như theo hướng
đi mà Chúa muốn cho gia đình cũng như
từng thành viên sống…Do đó – đương
nhiên – người này, người kia có bổn
phận phải nhắc nhở nhau…
Chẳng hạn như câu Lời Chúa trong Tấm
Lộc trên kia trích từ thư mục vụ của
thánh Phao-lô gửi cho cộng đoàn Phi-liphê : “Mỗi ngày, đừng tìm lợi ích cho
riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho
người khác.” (Pl 2 , 4)…Nếu mọi thành
viên trong gia đình nhất định cùng nhau
thực hiện “Lời” của “Lộc” ấy…thì tuyệt
vời biết bao…và chắc chắn sẽ có rất
nhiều đổi thay trong “NHÀ” của mình…
Ngày xưa – khi vua Hùng quyết định cho
các hoàng tử rời xa cung điện để đi vào
giữa bàn dân thiên hạ - thì đã cùng

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

3

Hoàng Hậu ban cho con cái mình những
“Lộc” là những đọt mía, những hom sắn,
những loại hạt ngũ cốc…Các hoàng tử
mang đi, gieo trồng…và làm cho cuộc
sống của bà con thứ dân ngày càng no
đủ…
“Lộc Thánh” những người tin Chúa nhận
trong Thánh Lễ Tân Niên cũng phải
mang ý nghĩa truyền thống như thế sống và làm việc dựa trên “Lộc” để mang
lại cho nhau cuộc sống bình yên và chia
sẻ…Hôm nay cũng là ngày kết thúc tuần
lễ cầu nguyện cho các ki-tô hữu hiệp
nhất: một ngẫu nhiên thật đẹp cho bầu
khí cầu nguyện đầu năm…Hẳn là chúng
ta không thể quên qui trình làm nên hiệp
nhất là : tu thân – tề gia…
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con,
chúng con tin thật Chúa là Đấng dựng
nên mọi sự và hằng thương yêu săn sóc
mọi loài. Xin Chúa nhận lời gia đình
chúng con cầu nguyện. Chúa đã muốn
chúng con làm thành một gia đình Công
Giáo, một Cộng Đoàn yêu thương, để
làm bằng chứng tình yêu thương của
Chúa đối với mọi gia đình.

Xin Chúa cho mọi người trong gia đình
chúng con sốt sắng thờ phượng kính mến
Chúa và hết lòng hòa thuận yêu nhau.
Xin Chúa cho chúng con nhiệt thành
sống đức tin, sáng tối cầu nguyện chung
với nhau, làm cho gia đình trở thành một
đền thờ sống động của Chúa, siêng năng
tham dự sinh hoạt của Hội Thánh,
chuyên cần học hỏi Lời Chúa và đem ra
thực hành.
Trong khi mọi người chúng con vất vả
làm việc, cũng như lúc gia đình được vui
mừng hoặc gặp thử thách, xin cho chúng
con biết tin tưởng vào Chúa luôn chăm
sóc giữ gìn. Đối với mọi gia đình chung
quanh, xin Chúa cho chúng con biết thật
tình yêu mến, sẵn sàng chia sẻ cơm áo và
nâng đỡ ủi an, nhất là chia sẻ Tin Mừng
tình thương của Chúa.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng gia đình
chúng con cho Chúa, Chúng con hứa
hằng ngày sẽ sống theo gương Gia Đình
Thánh ở Na-gia-rét. Xin Chúa chúc lành
cho mọi người trong gia đình chúng con,
có mặt cũng như vắng mặt, còn sống hay
đã qua đời, hầu bây giờ chúng con trở
nên ánh sáng tình thương của Chúa, và
ngày sau được hưởng hạnh phúc với
Chúa trên thiên đàng. Amen
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
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SUY NIỆM TUẦN CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN. A
CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN. A
(Mt 4, 12-17)
ÁNH SÁNG
Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Ngài đến thế gian để đốt
lên ngọn lửa yêu mến và muốn lửa đó được bùng cháy lên.
Chúa đã mở ra một chân trời mới trong công trình cứu độ.
Tiên tri Isaia xưa đã loan báo rằng dân ngồi trong tối tăm đã
thấy ánh sáng huy hoàng. Những người sống trong lầm
than, nay thấy ánh sáng bừng lên chiếu soi cho toàn dân
đang trong bóng tối sự chết.
Dân chúng đi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng.
Con người ngày ngày đã chế ngự bóng đêm bằng các
phương tiện khoa học. Nơi nào có con người, nơi đó văn
minh tiến bộ đã len lỏi vào. Họ đã có ánh sáng, có điện và
đèn soi sáng. Khi chúng ta có cơ hội ngồi trên máy bay nhìn
xuống lúc ban đêm, chúng ta thấy có ánh sáng chập chờn
khắp các đại lục. Ánh sáng là dấu hiệu có sự hiện hữu của
con người trên trái đất.
Quan sát, chúng ta nhận thấy những nơi văn minh sáng sủa
nhất đã dần bị lu mờ bởi sự lạm dụng của con người. Lòng
người đổi thay, ánh sáng bên ngoài càng sáng, thì ánh sáng
trong lòng lại bị lu mờ vì tội lỗi, gian tham và bạo tàn. Bóng
đêm của ma qủi đã theo vào nơi ánh sáng để tiêu diệt con
người. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy nơi nào càng văn
minh, càng nhiều ánh sáng thì con người càng đi sâu vào
bóng tối tội lỗi. Những thành phố lớn và những tỉnh lỵ giầu
có thường là những nơi ăn chơi trụy lạc và tiêu xài hoang
phí.
Chúa Kitô là ánh sáng đã đến thế gian, nhưng thế gian
không muốn tiếp nhận ánh sáng. Chúa dọi chiếu ánh sáng
vào tâm hồn khi chúng ta lãnh nhận phép Rửa Tội. Ngài
mong ước ngọn nến cháy mãi và dọi chiếu ánh sáng trong
tối tăm. Đó chính là ánh sáng đức tin. Ánh sáng đức tin cần
đặt trên giá cao để soi sáng dẫn chúng ta đi.
Có gia đình nọ mời linh mục đến làm phép nhà. Chủ nhà
hướng dẫn linh mục đi rẩy nước thánh các phòng ốc trong
nhà. Chỗ nào cha thấy cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Nên chỗ
nào cha cũng rẩy nước thánh. Sau khi làm phép mọi nơi
xong, tới khu hầm kho, bà chủ nhà chần chừ không muốn
bước xuống và bà nói: Dưới đó lộn xộn và dơ dáy lắm cha
ơi. Cha trả lời: Càng lộn xộn, càng dơ dáy thì càng phải làm
phép. Phải đem ánh sáng vào chỗ tối tăm chứ.
Chúa mời gọi chúng ta hãy bước ra khỏi đêm tối và đi giữa
ban ngày. Bóng tối là nơi rình rập của ma qủi. Chúng ta là
con cái sự sáng, hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô.
THỨ HAI
Mc. 3: 22-30
Có mấy người luật sĩ nói rằng: Ông ấy bị qủy Bêelgiêbút ám
và chính nhờ tướng qủy mà ông ấy trừ qủy. Đây là trò chơi
chụp mũ của các ông luật sĩ. Họ thấy có quá nhiều người
theo Chúa và tôn kính Chúa, họ trở nên ghen tương và
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muốn hạ danh giá của Chúa. Đúng là trò đời, thời nào cũng
thế!
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với họ: Làm sao Satan có
thể trừ Satan được. Nếu một nhà tự phân tán, nhà đó không
thể đứng vững. Kinh nghiệm cuộc sống ở đâu cũng thế. Cả
những tên đầu trộm đuôi cướp họ cũng phải đoàn kết với
nhau để sống còn. Người ta có sống đời khủng bố giết chóc,
họ cũng phải gắn bó và giữ bí mật cho nhau. Tại sao Satan
lại đi xua trừ Satan. Những người luật sĩ đã phạm đến danh
dự của Chúa. Cho dù họ không biết Chúa là ai, họ cũng
không có quyền dối trá lừa đảo dân chúng.
Chúa Giêsu nói: Mọi tội lỗi mà con cái loài người đã phạm
sẽ được tha, nhưng tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì
muôn đời sẽ không được tha. Các nhà lãnh đạo tôn giáo dần
dần trở thành thế đối nghịch với Chúa Giêsu. Họ không loại
trừ một khả năng nào mà không tìm cách hạ bệ Chúa xuống.
Họ đã làm một lỗi lầm rất lớn. Họ là những người thay mặt
Thiên Chúa dẫn dắt dân chúng trong chân lý nhưng chính
họ lại đi trong lầm lạc. Người mù dắt người mù cả hai sẽ rơi
xuống hố.
THỨ BA
Mc. 3: 31-35
Đức Maria và anh em của Chúa vẫn thường đi theo Chúa.
Họ đến để nâng đỡ và phụ giúp cho Chúa trong cuộc truyền
đạo. Có lần Đức Mẹ cùng Chúa đi ăn tiệc cưới Cana. Làm
sao Đức Maria có thể ngồi yên khi Con của mình ra đi loan
báo tin mừng. Mẹ đi theo Chúa để cùng chia xẻ những vui
buồn, những hiểu lầm và những sự chống đối của người đời.
Mẹ Maria thấu hiểu Chúa hơn ai hết nhưng Mẹ rất khiêm
tốn, và âm thầm theo Chúa. Người ta báo cho Chúa biết
rằng Mẹ ngoài kia đang tìm Chúa. Chúa Giêsu hướng dẫn
họ về một hướng khác quan trọng hơn. Ngài hỏi: Ai là mẹ
Ta? Ai là anh em Ta? Ngài rảo mắt chung quanh và
nói: Những ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh
chị em và là mẹ Ta.
Hơn ai hết, Mẹ Maria là người suốt đời lắng nghe lời Chúa
và luôn suy niệm trong lòng. Không phải Chúa Giêsu hạ
thấp vai trò của Mẹ Maria nhưng chính Chúa đã giới thiệu
cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời cho đời sống tông đồ
của Mẹ. Chúa cũng mở rộng cửa ngõ để đón nhận mọi
người gia nhập vào gia đình thiêng liêng của Chúa. Ai làm
theo thánh ý Chúa người đó sẽ là người nhà của Chúa.
Lạy Chúa, Chúa cho chúng con cơ hội để được gia nhập và
chia xẻ tình thân thương như là anh chị em một nhà với
Chúa. Xin cho chúng con noi gương Mẹ Maria luôn lắng
nghe và biết thi hành thánh ý Chúa trong cuộc sống.

THỨ TƯ
Mc. 4: 1-20
Chúa Giêsu ngồi trên thuyền giảng dạy cho dân chúng đang
đứng dọc theo bờ biển. Cảnh vẻ rất thơ mộng. Biển cả thì
bao la. Chúa ngồi trên thuyền sóng vỗ bập bềnh. Chúa giảng
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về dụ ngôn người đi gieo giống. Chúa nói rằng: Trong khi
gieo có hạt rơi xuống vệ đường, có hạt rơi trên đất đá, có
hạt rơi vào bụi gai và có những hạt rơi vào đất tốt. Hạt rơi
vào đất tốt mọc lên, nẩy nở và sinh hoa trái.
Chúa vừa giảng vừa giải thích dụ ngôn, có lẽ ai nghe cũng
hiểu được ý nghĩa đích thực của dụ ngôn. Hình ảnh dụ ngôn
rất sinh động, nó được đưa vào lòng người nghe. Những
người đang đứng dọc theo bờ biển nghe Chúa giảng, có
nhiều loại tâm hồn như trong dụ ngôn. Có những tâm hồn
cứng như sỏi đá, có những tâm hồn hẹp hòi làm lời Chúa
chết ngạt và có những tâm hồn như những mảnh đất phì
nhiêu, lời Chúa được đón nhận và sinh hoa kết quả.

Nước Thiên Chúa cũng giống như người kia gieo hạt giống
xuống đất, dù người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt
giống cứ nẩy mầm và mọc lên.
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để diễn tả về nước trời. Hạt
giống lời Chúa cứ tiếp tục được gieo vãi trong lòng người
từ thời này qua thời kia. Hạt giống âm thầm nẩy nở và phát
triển. Chúng ta quan sát sự phát triển của Giáo Hội qua các
thời đại. Từ một nhóm nhỏ các tông đồ mà Chúa Giêsu đã
kêu gọi và trao ban sứ mệnh. Hạt giống đầu tiên đã gieo vào
lòng các ngài và hạt giống được nhân lên qua các thế hệ.
Đã có biết bao nhiêu người được lắng nghe lời Chúa qua
sách vở, truyền thanh, truyền hình, điện thư, sự giảng dạy
và đời sống chứng nhân. Đây là một sự cố gắng liên tục của
Giáo Hội qua mọi thời đại. Lời Chúa được lắng nghe, suy
niệm và sinh hoa trái trong đời sống. Hạt giống ngoài đồng
nội cần có đủ môi trường sinh sống là hạt giống phát triển
nhưng hạt giống lời Chúa cần được gieo vãi và chăm sóc.

Dụ ngôn Chúa dạy không chỉ cho những người của hai ngàn
năm về trước nhưng dụ ngôn lời Chúa nói cho chúng ta
ngày hôm nay. Chúng ta đón nhận lời Chúa thế nào ? Tâm
hồn của chúng ta ra sao? Có khi nào chúng ta nghĩ tâm hồn
của chúng ta như đất vệ đường chai cứng, như sỏi đá vừa
nghe nhưng lo lắng việc trần tục, như bụi gai trộn lẫn ham
muốn ở đời và cũng có thể là mảnh đất tốt, biết đón nhận,
lắng nghe và đem lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống.
Lạy Chúa, xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con thành
mảnh đất tốt.

Lạy Chúa, lời Chúa là hạt giống sống động. Lời Chúa có
nguồn sinh lực nội tại phát triển không ngừng. Xin Chúa
cho lời Chúa thấm nhập tâm hồn của chúng con để sinh hoa
quả.

THỨ NĂM
Mc. 4: 21-25

THỨ BẢY
Mc. 4: 35-41

Chúa Giêsu nói với dân chúng: Phải chăng đèn mang đến là
để đặt dưới đáy thùng hay dưới gầm giường? Chẳng phải là
đặt trên giá đèn sao? Đèn là để soi sáng cho mọi người
trong nhà. Sống ở vùng quê, chúng ta thường dùng đèn dầu
để đốt. Đèn được đặt trên cao để ánh sáng tỏa lan ra chung
quanh. Cũng thế, khi chúng ta dùng bóng điện, điện treo
trên trần nhà để dọi sáng cho cả phòng.

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đối diện nhiều khó
khăn làm cho chúng ta lo lắng và sợ hãi. Chúng ta lo lắng
cho ngày mai, lo những gì đang tới, lo cho gia đình, lo cho
con cái và lo cho công ăn việc làm. Lo lắng nhiều quá làm
cho chúng ta sợ hãi. Sợ sẽ không thành công hay không có
kết quả tốt. Sợ những cái ngoài tầm tay của chúng ta.
Lời Chúa nói với các tông đồ đang chống trả với sóng
biển: Tại sao các con sợ hãi thế? Các tông đồ sợ chứ vì
cuồng phong nổi lên và nước tràn ập vào thuyền gần chìm.
Các ông sợ cho mạng sống của mình và mạng sống của
Thầy nữa. Nhưng các tông đồ cũng có một chút hy vọng
vào Thầy khi các ông đánh thức Thầy: Thưa Thầy, chúng
con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Chúa quan
tâm lắm chứ, Chúa muốn các môn đệ nhận ra bàn tay của
Thiên Chúa có quyền trên sóng biển. Ngài nói với biển: Im
đi, lặng đi. Tức thì gió ngưng, biển lặng như tờ.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh cụ thể để đưa vào bài học áp
dụng trong cuộc sống. Gương sáng cần được tỏ bày và
những gì tốt lành cần được loan truyền ra chung quanh.
Chúa nói rằng: Chẳng có gì che giấu mà không bị lộ ra. Sự
thật thì chỉ có một. Chúng ta không thể đánh tráo sự thật và
sự gian dối. Mọi sự đều sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Giữa
ánh sáng ban ngày, chúng ta sẽ nhận biết thực hay giả.
Lời Chúa là lời chân lý. Lời Chúa là lời hằng sống. Chúa
kêu mời chúng ta: Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Nếu
chúng ta biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành thì
như người đốt đèn rồi đặt trên giá cao để nêu gương sáng
cho mọi người. Biết rằng chúng ta sống là sống với và cùng
người khác. Mọi lời nói và hành động của chúng ta đều ảnh
hưởng tới người khác. Khi chúng ta nói tốt và làm việc tốt,
chúng ta sẽ là gương sáng và khi chúng ta nói lời gian dối
và làm việc mờ ám, chúng ta sẽ nên gương mù cho những
người chung quanh. Chúng ta phải là đèn dọi sáng vào đêm
tối.

Chúa củng cố lòng tin của các tông đồ bằng những phép lạ
cả thể nhưng rồi lòng các ông đâu lại vào đó. Khi vào lại
bờ, mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Các ông vẫn chưa
nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa có quyền phép vô
cùng. Các ông như vẫn còn mơ hồ thật thật hư hư về chính
Thầy của mình. Niềm tin thật khó diễn tả. Đây là mầu
nhiệm nhập thể, chỉ khi nào Con Người bị treo lên, khi đó
họ mới có thể hiểu về con người của Chúa Giêsu.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

THỨ SÁU
Mc. 4: 26-34
Hạt giống được gieo xuống đất từ từ phát triển mỗi ngày.
Đất tự nó làm trổ sinh hoa trái. Cho dù con người không cần
vun xới hay chăm sóc. Chúa Giêsu nói với dân chúng về
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NHỚ VỀ TỔ TIÊN (SUY NIỆM LỄ MÙNG HAI TẾT 2020)
Ngày Tết chúng ta sắm mặc, sửa ăn, ngày đầu năm chúng ta đi
chúc tết nhau, con cháu tết ông bà cha mẹ, người dưới chúc tết
người trên, với biết bao nhiêu lời chúc tốt đẹp, kèm theo
những món quà thơm thảo bày tỏ lòng biết ơn, kính quí, thảo
hiếu với người trên, anh em nâng chén chúc tụng nhau.

Ngày Mồng Hai Tết, Giáo hội dạy chúng ta dâng tấm lòng
thành, kính nhớ tổ tiên: “Ca tụng các bậc cha ông của chúng
ta đã sống qua các thời đại” (Hc 44, 1, 10-15). Quả thật, có
được ngày đầu năm hoan hỷ vui xuân, làm sao chúng ta lại
quên công, bỏ nghĩa các bậc tiền nhân được, chúng ta là phận
cháu con đã và đang thừa hưởng gia tài ân đức các ngài để lại,
nên phải “kể lại sự khôn ngoan của các ngài” để noi theo, các
ngài đã giữ các Điều Răn của Chúa, cháu con cũng phải một
mực trung thành. Như thế, dòng dõi các ngài mới trường tồn
vạn đại. (x. Hc 44, 1, 10-15)
Chúa truyền phải thảo kính mẹ cha
Thụ ơn ắt phải báo đền, mẹ cha là hình ảnh của Thiên Chúa:
ngoài việc sinh thành, dưỡng dục, các ngài còn là người đại
diện Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa tình thương hằng bao
bọc, che chở và nuôi dưỡng chúng ta nên người. Chính trong
bậc sống gia đình, cha mẹ được Thiên Chúa mời gọi để cộng
tác vào chương trình tạo dựng của Ngài, để cho ra đời những
người con, mang hình ảnh Chúa, và tô điểm thêm cho trái đất
nhiều người ca ngợi và kính sợ Chúa.Vì thế, trong bổn phận
thảo hiếu, ngoài việc con cái phải phụng dưỡng, giúp đỡ cha
mẹ khi già yếu, còn phải hằng ngày cầu nguyện cho cha mẹ:
luôn sống xứng bậc mình, sẵn sàng hy sinh để nuôi dưỡng và
giáo dục cho tròn bổn phận mình. Thiên Chúa dạy chúng
ta: “Hãy thảo kính cha mẹ” (Mc.7, 8-13). Phụng dưỡng mẹ
cha theo đúng lời Chúa truyền dạy, chớ dựa vào: “truyền thống
của cha ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa” (Mt 13, 6). Nhớ đến
công ơn sinh thành, dưỡng dục, tất cả chúng ta đều phải biết
sống hiếu thảo, vâng lời, giúp đỡ cha mẹ lúc sinh thời cũng
như khi đã khuất bóng.
Việc “đền ơn đáp nghĩa” là một nghĩa vụ thiêng liêng để được
phần phúc và sống lâu dài trên địa cầu này, đó là những ước
mơ và lời cầu chúc trên cửa miệng của chúng ta trong ngày
đầu năm mới như hạnh phúc, khang an và trường thọ. Vậy đâu
là bí quyết để những lời chúc đó trở thành hiện thực? Thưa là
áp dụng lời Chúa dạy: “Hãy thảo kính mẹ cha”; “Ai thảo kính
cha sẽ được sống lâu dài” (Hc 3, 6). Thánh Phaolô Tông đồ
khuyên chúng ta “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ, theo tinh
thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ.
Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Để ngươi được
hạnh phúc và trường thọ trên mặt đất này” (Ep 6,1).
Thực hành chữ hiếu là thể hiện đạo lý dân tộc
Thật phù hợp với đạo lý dân tộc Việt Nam, chiếc bánh chưng,
một sản phẩm cổ truyền, một chứng tích của đạo lý, chúng ta
làm để ăn ngày Tết nhắc nhớ chúng ta mang nặng nghĩa mẹ
tình cha. Bởi Lang Liêu, vị hoàng tử thứ mười tám, con người
hiền lành, hiếu thảo đã dâng lên vua cha thứ bánh chưng tượng
trưng cho đất, bánh dầy tượng trưng cho trời, nhân bánh tựa
công ơn sinh thành của cha mẹ; với ý nghĩa xem công cha
nghĩa mẹ to lớn như trời cao đất rộng, che chở cho con cái
sống an vui giữa đời.
“Vì cha nên mới có mình,
Mẹ cha đối đáp công trình biết bao
Ơn này sánh với trời cao
Trong lòng con dám lúc nào lãng quên”.
Ngày Tết, cầm bánh chưng lên ăn, làm chúng ta nhớ đến tổ
tiên để tỏ lòng hiếu thảo như: thăm viếng, chúc tết, giúp đỡ là
một lẽ, chúng ta còn phải xin lễ cầu nguyện cho những người
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

đã khuất. Tất cả đều là những nghĩa cử cần thiết, không thể
thiếu được.
“Cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ có tông: có cha
có mẹ, có ông có bà”. Ai trong chúng ta cũng đều thuộc nằm
lòng những câu ca dao tục ngữ của người xưa răn dạy về đạo
hiếu đối với mẹ cha.
Tôn kính
“Công cha nghĩa mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ.
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết kính thờ song thân”.
Phụng dưỡng
Còn nữa, phận làm con đối với cha mẹ:
“Khi ấm lạnh ta hầu săn sóc
Xem cháo cơm thay thế mọi bề
Ra vào thăm hỏi từng khi
Người đà vô sự ta thì an tâm”.
(Nguyễn Trãi, Gia Huấn Ca)
Vâng lời
Dạy sao cho được con hiền
Để cho cha mẹ khỏi phiền về con
Một niềm phép tắc nết na
Biết sống biết kính mới là khôn ngoan
Có một số người, không biết sống đạo gì mà lại đối xử nhất
trọng nhất khinh. Bởi vì đối với người Việt Nam, tương quan
với họ hàng gia tộc là điều quan trọng. Lấy vợ, lấy chồng
không chỉ là lấy một người mà “lấy” cả họ hàng nhà chồng,
nhà vợ. Cách cư xử với họ hàng bên chồng hay bên vợ không
chỉ liên quan đến bản thân mà còn liên quan đến cả họ hàng
bên mình.
Trong tác phẩm “Gia Huấn Ca” Nguyễn Trãi đã đề cao đạo
đức, và chữ hiếu được nhấn mạnh rất rõ:
“Dù nội ngoại bên nào cũng vậy,
Đừng tranh dành bên ấy, bên này,
Cù lao đội đức cao dày,
Phải lo hiếu kính đêm ngày khăng khăng”.
(Nguyễn Trãi, Gia Huấn Ca)
Khi cha mẹ qua đời
Con cái tỏ lòng hiếu kính bằng cách lo an táng chu đáo, cầu
nguyện và xin lễ cho cha mẹ. Không những cầu nguyện cho
cha mẹ, con cái còn xin cha mẹ cầu nguyện cho mình trước
mặt Chúa, như khi còn sống, các ngài vẫn cầu nguyện cho
mình.
Hội Thánh Công giáo nhìn nhận đó là một hình thức tốt đẹp để
bày tỏ lòng tưởng nhớ công ơn tiền nhân. Hội Thánh khuyến
khích các tín hữu phát huy những tinh hoa trong văn hoá dân
tộc.
Thực hành chữ hiếu
Trong ngày Mồng Hai Tết năm nay chúng ta hãy nhìn qua lại
lòng hiếu thảo của chúng ta đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ để
mà yêu mến, biết ơn, vâng lời và giúp đỡ các ngài khi còn
sống và đã qua đời. Đồng thời Lời Chúa nhắc cho chúng ta
phải thi hành bổn phận thảo hiếu của chúng ta.
“Ai mà phụ nghĩa quên công
Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm”. (Ca dao)
Xin Chúa trả công bội hậu đời này và đời sau cho những bậc
đã sinh thành dưỡng dục chúng con, và giúp chúng con luôn
sống cho phải đạo đối với các Ngài. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG
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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

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

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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