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SA MẠC
Thomas Morton là một tiểu thuyết gia nổi
tiếng. Mặc dù theo Anh giáo, nhưng khi
còn trẻ, chàng đã sống như một kẻ vô
thần. Sau khi trở lại, chàng đã vào dòng
khổ tu. Chàng đã ghi lại biến cố làm đảo
lộn cuộc đời chàng như sau:
Hôm đó tình cờ tôi bước chân vào một
nhà thờ Công giáo. Điều đầu tiên lôi kéo
sự chú ý của tôi đó là một cô gái duyên
dáng đang quỳ cầu nguyện một cách sốt
sắng, không để ý tới những gì xảy ra
chung quanh. Tôi tự hỏi: Tại sao một
thiếu nữ trẻ đẹp lại có thể quỳ cầu
nguyện trong một ngôi thánh đường lặng
lẽ, một cách hết sức tự nhiên và say đắm
như thể bị hút hồn?
Dĩ nhiên cô gái vào nhà thờ không phải
là để cho người ta nhìn ngắm, mà là để
cầu nguyện và chỉ để cầu nguyện mà thôi.
Cuộc gặp gỡ thân tình của cô gái với
Thiên Chúa trong khung cảnh vắng lặng
ấy đã là một trong những yếu tố dẫn đưa
tôi đến chỗ gặp Chúa và theo đạo sau
này.
Ngôi thánh đường, trong bầu khí trang
nghiêm và thinh lặng ấy, phải chăng là
hình ảnh của một sa mạc, nơi con người
có thể gặp gỡ và sống thân mật với Thiên
Chúa giữa dòng chảy của một cuộc đời
nhiều bon chen và dao động này.
Thực vậy, theo Kinh Thánh sa mạc vừa là
nơi con người chịu thử thách, vừa là nơi
con người gặp gỡ Thiên Chúa. Như
chúng ta thường thấy: sa mạc thì khô cằn
sỏi đá. Ban ngày thì nắng cháy, còn ban
đêm thì lạnh buốt.
Đó chính là hình ảnh cuộc sống của con
người không có bóng dáng và sự hiện
diện của Thiên Chúa. Giữa cảnh hoang
vu của cát đá, con người đói khát và lạc
hướng. Thảm trạng ấy sẽ giúp con người
ý thức được cái bé bỏng của thân phận,
cái vô nghĩa của đời mình, bởi vì con
người là gì nếu không phải chỉ là cát bụi.

Nhận thức này sẽ giúp chúng ta từ bỏ mọi
ý nghĩ kiêu căng và ngạo mạn, đồng thời
mở rộng tâm hồn mình cho ơn sủng của
Chúa hoạt động.
Đường vào sa mạc như thế là con đường
dẫn đưa con người đến điểm hẹn, gặp gỡ
với Thiên Chúa và đón nhận những ơn
phúc của Ngài.
Trong cuộc sống thiêng liêng, càng biết
vào sa mạc, nghĩa là càng sống thinh lặng
và cầu nguyện, thì càng cảm nghiệm
được sự gặp gỡ với Thiên Chúa một cách
mật thiết và gắn bó hơn.
Dân Do Thái đã phải lang thang trong sa
mạc suốt bốn mươi năm trời. Trong thời
gian này, họ đã phải gặp nhiều thử thách,
nhưng cũng đã được chứng kiến biết bao
việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm vì yêu
thương họ.
Chúa Giêsu trước khi bắt đầu cuộc sống
công khai, cũng đã vào sa mạc suốt bốn
mươi đêm ngày. Và Phúc âm đã ghi nhận
trong thời gian này, Ngài đã ăn chay, cầu
nguyện và chịu cám dỗ.
Còn chúng ta thì sao? Giữa những bon
chen của cuộc sống, chúng ta có biết vào
sa mạc, có biết dành lấy những giây phút
thinh lặng để thực sự cầu nguyện, gặp gỡ
và kết hiệp mật thiết với Chúa hay
không?
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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
THÁNH LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (LỄ BUỘC)
Thứ Ba, ngày 7 tháng 12: Thánh Lễ Vọng 7:00 pm
Thứ Tư, ngày 8 tháng 12: Thánh Lễ 7:00 am, 12:10 pm, 5:00 pm và 7:00 pm
HỌP PHỤ HUYNH LỚP THÊM SỨC II
Chúa Nhật, ngày 12 tháng 12 lúc 5 giờ chiều, Ban Giàng 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
Chúa Nhật, ngày 5 tháng 12, 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).

Phó Chủ Tịch

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.

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

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.***

Chủ Tịch
Vũ Hữu Thự

832.247.5969

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

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 $22,124 Mỹ kim. Thánh Lễ Tạ Ơn được $12,378 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.

CHƯƠNG TRÌNH MÙA VỌNG
BÍ TÍCH HÒA GIẢI
Thứ Hai, ngày 29 tháng 11
7:00 PM - 8:30 PM
Thứ Ba, ngày 30 tháng 11
7:00 PM - 8:30 PM
Thứ Hai, ngày 6 tháng 12
7:00 PM - 8:30 PM
THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 12

Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh

5:00 PM

Cursillo

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh

9:00 PM

Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

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 2 MV
Th. Ni-cô-la, giám mục
Lc 5,17-26

Mời Bạn: Bạn là con chiên nào? Chiên đi lạc hay chiên ở lại
trên núi? Bạn có ở cùng với 98 con chiên khác để gìn giữ sự
vẹn toàn sống còn của đàn chiên trong khi chờ đợi chủ chiên
vác con chiên lạc trên vai trở về? Nếu bạn được chủ chiên tin
tưởng như thế, hẳn bạn sẽ hết lòng trung thành cộng tác với
chủ chiên chăm sóc cho đàn chiên.

CA TỤNG QUYỀN NĂNG CHÚA
Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy
sợ hãi, họ bảo nhau: “Hôm nay chúng ta đã thấy những
chuyện lạ kỳ.” (Lc 5,26)

Chia sẻ: Trong tiến trình “hiệp hành” của cả Giáo Hội vừa
khai diễn, bạn có sáng kiến nào để chăm lo cho “đàn chiên”
cùng với vị mục tử nhân lành?

Suy niệm: Chứng kiến Chúa Giê-su truyền cho người bại
liệt đứng dậy vác chõng mà đi, các kinh sư và người Pha-ri-sêu
chỉ coi đó như việc thầy thuốc chữa bệnh và họ lầm bầm cho
rằng Chúa phạm thượng khi nói Ngài có quyền tha tội. Trong
khi đó, người bại liệt và các bạn của anh cũng như mọi người
khác nhận ra sức mạnh thần linh nơi Đức Giê-su và tôn vinh
Thiên Chúa. Đức Giê-su chứng tỏ Ngài có quyền năng chữa
lành bệnh tật; và do đó, cũng chỉ mình Ngài là Đấng Cứu Độ
có quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi là căn nguyên của
mọi bệnh tật xác hồn.

Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi
chẳng thiếu thốn chi” (x. Tv 22).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa tin tưởng giao cho con
sứ mạng. Xin cho con biết sẵn sàng tham gia xây dựng Hội
Thánh Chúa.
THỨ TƯ TUẦN 2 MV
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lc 1,26-38

Mời Bạn: Hằng ngày, Thiên Chúa ban cho chúng ta biết bao
ân sủng. Nhất là qua bí tích Rửa tội, chúng ta được giải thoát
khỏi tội lỗi và được nhận làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Chúng
ta có nhận ra việc kỳ diệu Chúa đã làm và ngợi khen cảm tạ
Ngài để cuộc sống của chúng ta được nâng lên xứng với phẩm
hạnh của con cái Thiên Chúa và đạt được hạnh phúc vĩnh cửu
với Ngài, hay chỉ nhìn bằng con mắt thế tục, coi những ân huệ
Chúa ban như những lợi lộc vất chất đời này mà thôi?

MẸ TUYỆT MỸ, KHÔNG HỀ VẤN VƯƠNG TỘI TÌNH
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi
như lời sứ thần truyền.” (Lc 1,38)
Suy niệm: Một số người không chấp nhận tín điều Đức Ma-ria vô nhiễm nguyên tội. Làm sao một con người yếu đuối lại có
thể “kháng” tội, điều này trái ngược hoàn toàn với bản tính
nhân loại? Thế nhưng, thử nghĩ xem nếu Đức Ma-ri-a, Đấng
được chọn là Mẹ của Con Đấng Chí Thánh, mà cũng mắc tội
tổ tông như bao người lại càng khó chấp nhận hơn. Chẳng lẽ
Thiên Chúa toàn năng lại không thể làm cho Mẹ của Người
nên tuyệt mỹ đến mức toàn hảo? Cho nên đương nhiên
Đức Ma-ri-a phải là Đấng Vô nhiễm nguyên tội, để xứng đáng
là Hòm bia Thiên Chúa. Qua Mẹ, ta hiểu ra rằng Thiên Chúa
đã chọn những gì bị coi là bất lực và yếu đuối (1Cr 1,27)
và “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm
được” (c. 37). Đồng thời, Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội
không có nghĩa là Mẹ không cần đến ơn cứu độ; đúng hơn là
Mẹ đã được hưởng trước ơn cứu độ ấy ngay từ khởi đầu
thành thai.

Sống Lời Chúa: Nhớ đến một ơn Chúa ban cho bạn để dâng
lời cảm tạ Ngài, và trong ngày, bạn thực hiện một việc phục vụ
như một hành động đáp lại tình yêu Chúa và lan toả hồng ân
Chúa cho tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn thấy và
nhận ra tình yêu và ân huệ của Chúa ban cho mỗi ngày, để
chúng con biết ngợi khen cảm tạ và tôn vinh Chúa cho xứng
đạo làm con. Amen.
THỨ BA TUẦN 2 MV
Mt 18,12-14
TIN TƯỞNG
“Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không
để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc
sao?” (Mt 18,13)

Mời Bạn: Nếu cho bạn vẽ về mẹ của mình, chắc bạn sẽ vẽ
những nét đẹp nhất về bà. Vì vậy, rất dễ để hiểu ý muốn của
Thiên Chúa qua việc liên kết Con của Người với một bản tính
nhân loại vẹn tuyền nơi Đức Ma-ri-a. Ngoài Chúa Giê-su, Mẹ
là Đấng phản ánh hình ảnh ‘trung thực’ nhất của Thiên Chúa.
Noi gương Mẹ, bạn hãy giữ tâm hồn trinh trong, nỗ lực từ
khước tội lỗi hết sức có thể, để hình ảnh Thiên Chúa ở nơi bạn
tỏa rạng ra bên ngoài cho những người khác.

Suy niệm: Không ai chỉ vì đi tìm có mỗi một con chiên lạc mà
lại liều bỏ mặc “chín mươi chín con chiên kia trên núi.” Liệu
có tìm được hay không, tìm được sớm hay muộn, nào ai biết!
Liệu trong lúc chủ chiên vắng mặt, đàn chiên có an toàn
không, hay lại trở thành mồi ngon cho lũ sói và đàn chiên thì
‘tan đàn xẻ nghé’; rốt cuộc ông mất cả chì lẫn chài? Một con
chiên đi lạc, ông còn vất vả đi tìm, huống hồ là cả đàn chiên!
Lẽ nào ông lại không quan tâm chăm sóc? Hẳn là ông có
những người cộng tác với ông để bảo vệ đàn chiên trong lúc
ông vắng mặt. Và nhất là bởi vì –tại sao không?– ông biết
chiên của ông và chiên của ông biết ông (x. Ga 10,14): Ông
tin tưởng 99 con chiên của ông biết quây quần bảo vệ lẫn
nhau, không con chiên nào bị xé lẻ lạc bầy nữa.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn quyết giữ mình, không làm
điều xấu.
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mừng.
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THỨ NĂM TUẦN 2 MV
Th. Gio-an Đi-đa-cô
Mt 11,11-15

Mời Bạn: Đại dịch Covid-19 đánh thức lòng nhân ái của bao
người biết quan tâm chia sẻ với những người đau khổ, nhưng
cũng làm lộ diện những con người lợi dụng cơ hội để trục lợi
cho bản thân trên nỗi khổ đau của anh chị em mình. Chỉ khi vỏ
cứng ích kỷ đó được phá vỡ, người ta mới nhận ra sự hiện diện
của Chúa nơi tha nhân, và nhất là nơi những người bé mọn,
yếu thế. Bạn đã nhận ra Chúa hiện diện nơi anh chị em mình
và phục vụ họ như đang phục vụ Chúa hay chưa?

CAO TRỌNG TRONG NƯỚC TRỜI
Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Trong số phàm nhân
đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an
Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất Nước Trời còn cao trọng
hơn ông”. (Mt 11,11)

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn lắng nghe Lời Chúa chất vấn
trong tâm hồn mình về tâm tình và thái độ của chúng ta với
Chúa và với anh chị em mình, đặc biệt những người bé mọn.

Suy niệm: Chúa Giê-su cho biết vai trò của Gio-an Tẩy
giả “còn hơn một ngôn sứ”, bởi vì ông chính là hiện thân của
Ê-li-a, vị ngôn sứ vĩ đại trong Cựu Ước, người sẽ được sai đến
trước “ngày của Đức Chúa đến” (Ml 3,23; Mt 11,14). Quả
vậy, cho đến ngày Đức Ki-tô ngự đến, “chưa từng có ai cao
trọng hơn Gio-an”, vị ngôn sứ duy nhất được giao sứ
mạng “đi trước Chúa để dọn lối cho Người” (x. Mt 11,10).
Thế nhưng “kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn
ông” bởi vì khi Đức Giê-su đến để rao giảng Nước Trời, Ngài
hứa cho những ai theo Ngài làm môn đệ “sẽ còn thấy những
điều cao trọng hơn nữa” (x. Ga 1,50).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cám ơn Chúa vẫn yêu thương
con cách vô điều kiện. Xin cho lòng con được ấm lên vì lòng
khao khát được đón rước Chúa ngự đến trong thế gian và
trong chính tâm hồn con.
THỨ BẢY TUẦN 2 MV
Mt 17,10-13
THÂN PHẬN NGÔN SỨ
“Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra, nhưng đã xử
với ông theo ý họ muốn … Người có ý nói về Gio-an Tẩy
giả.”(Mt 17,12-13)

Mời Bạn: Chúng ta được cứu chuộc “không phải bởi những
của chóng hư nát như vàng hay bạc” mà “nhờ bửu huyết của
Con chiên vẹn toàn, vô tỳ tích là Đức Ki-tô” (1Pr 1,1819). Quả vậy, nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được tái sinh trong
sự sống mới của Đức Ki-tô, chúng ta được ơn cao trọng vượt
khả năng cũng như sức tưởng tượng của con người, đó là được
làm con Thiên Chúa. Một khi phẩm giá của bạn được nên cao
trọng trong Chúa như thế, bạn cũng hãy sống sao cho xứng với
hồng ân mà bạn nhận được trong Chúa Ki-tô.

Suy niệm: Ê-li-a là vị ngôn sứ cột trụ của Cựu ước. Ông đã
hăng say, nhiệt thành bảo vệ niềm tin vào một Thiên Chúa duy
nhất, và sẵn sàng trả giá cho ơn gọi của mình. Người Do Thái
mong đợi rằng, khi Đấng Mê-si-a đến, thì Ê-li-a sẽ lại xuất
hiện để loan báo Đấng Thiên Sai. Chúa Giê-su đã cho các môn
đệ biết rằng Gio-an Tẩy Giả là người đảm nhiệm vai trò sứ giả
đó của Ê-li-a. Quả vậy, Gio-an chính là vị Tiền hô, là ‘ngôn sứ
của Đấng Tối Cao’, đi dọn đường cho Chúa bằng cách kêu gọi
dân chúng ăn năn sám hối. Tiếc thay, người ta đã giả điếc làm
ngơ trước sứ điệp hoán cải, và đối xử tàn nhẫn với Gio-an. Nói
tóm, số phận của các ngôn sứ đích thực bao giờ cũng hẩm hiu,
bi đát trước mặt người đời, vì họ luôn mang trong mình những
dấu tích của thập giá.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm từ bỏ một nết xấu để sống xứng
đáng hơn với ơn cao trọng là được làm con cái Chúa.m,n
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, qua biến cố nhập thể, Chúa đã
làm cho con biết bao điều cao cả. Xin cho con biết biến cuộc
đời trở nên lời ca tụng Chúa, theo gương Đức Trinh Nữ Ma-ria, Mẹ của Chúa. Amen.
THỨ SÁU TUẦN 2 MV
Đức Mẹ Lô-re-tô
Mt 11,16-19

Mời Bạn: Do ơn gọi Phép Rửa, mỗi Ki-tô hữu là một ngôn sứ
của Chúa. Chức năng ngôn sứ này là một vinh dự cao quý,
nhưng luôn gắn liền với thập giá. Bạn được mời gọi bước tiếp
con đường chẳng mấy ai đi của Ê-li-a và Gioan Tẩy Giả trong
cuộc sống hôm nay. Đây là con đường hẹp với đầy dẫy thách
đố cam go, nhưng nó sẽ dẫn bạn đến sự sống đích thực.

THẾ HỆ NÀY GIỐNG AI?
“Tôi phải ví thế hệ này với ai?” (Mt 11,16a)
Suy niệm: Những người đương thời với Chúa Giê-su thật
‘không giống ai’! Nói theo kiểu thời nay, họ ‘chảnh’ đến mức
người sống khổ hạnh như Gio-an Tẩy Giả hay người hoà đồng
với những tầng lớp bình dân như Chúa Giê-su đều không vừa ý
họ, dù rằng cả hai đều rao giảng cũng một sứ điệp: “Anh em
hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (x. Mt 3,2; 4,17). Chúa
Giê-su không chỉ than thở về những người Do Thái thời ấy; lời
Ngài nói về “thế hệ này” còn là nhằm cảnh báo cho cả những
thế hệ con người của thời đại hôm nay. Những người dửng
dưng vô cảm lâu ngày, tâm hồn sẽ ngày càng mất dần sức sống
và trở thành khô cứng chai lỳ, và hậu quả là Lời Chúa không
thể thấm vào họ nữa.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Quyết tâm nói và hành động theo tinh thần
Tin Mừng để sống ơn gọi ngôn sứ của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã ban ơn gọi
ngôn sứ cho con trong Phép Rửa. Xin thêm sức mạnh nội tâm
để con can đảm làm chứng cho Chúa trong lời nói cũng như
việc làm, dù phải trả giá đắt đến mấy đi nữa. Amen.
https://thanhlinh.net/
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SECOND SUNDAY OF ADVENT, CYCLE C

First Reading
Baruch 5:1-9
Jerusalem shall see the splendor of God's glory.

repentance and reform of our lives. We are also called to
be prophets of Christ, who announce by our lives the
coming of the Lord, as John did.

Responsorial Psalm
Psalm 126:1-2,2-3,4-5,6
A song of praise for God's great deeds

Family Connection
During the season of Advent, we choose to add many
activities to our family's schedule to prepare for our
celebration of Christmas. John the Baptist reminds us that
our repentance is another way in which we can prepare
for the Lord's coming and our celebration of Christmas.
Parish communities often offer a communal celebration
of the Sacrament of Reconciliation during the Advent
season. Your family might choose to participate in the
communal celebration of the sacrament, or you might
seek out this sacrament on an individual basis.

Second Reading
Philippians 1:4-6,8-11
Paul prays for the Philippians.
Gospel Reading
Luke 3:1-6
John preaches repentance and baptizes in the region of
the Jordan.
Background on the Gospel Reading
This week and next, our Gospel readings invite us to
consider John the Baptist and his relationship to Jesus.
John the Baptist appears in the tradition of the great
prophets, preaching repentance and reform to the people
of Israel. To affirm this, Luke quotes at length from the
prophet Isaiah. John baptizes for repentance and for
forgiveness of sins, preparing the way for God's
salvation.
The three Synoptic Gospels—Mark, Matthew, and
Luke—attest to the importance of the baptism of John in
preparing for Jesus. Only the Gospel of Luke, however,
extends the connection between these two men to their
birth. The first two chapters of Luke's Gospel contain the
Infancy Narrative, which tells about the births of John the
Baptist and Jesus. These stories set the stage for the
beginning of Jesus' public ministry in chapter 3.
The evangelist Luke is the author of the Gospel that bears
his name, and he also wrote the Acts of the Apostles as a
continuation of the story of Jesus and the Church. In
these two works, Luke's sense of time and history
emerges. He identifies three epochs of salvation history:
the time before Christ, the time of Christ, and the time of
the Church and the Holy Spirit. In today's Gospel
reading, as elsewhere, John the Baptist is presented as the
figure who bridges the time before Christ and prepares
the way for Christ's own ministry.
In today's Gospel we also note Luke's attention to
political and historical detail. Luke shows that salvation
is for all people and situated in world events. Therefore,
Luke lists the political and religious leaders at the time of
John's appearance in the desert. Salvation is understood
as God's breaking into this political and social history.
John's preaching of the coming of the Lord is a key
theme of the Advent season. As John's message prepared
the way for Jesus, we too are called to prepare ourselves
for Jesus' coming. We respond to John's message by

Read together today's Gospel, Luke 3:1-6. Talk about
how John the Baptist called upon the people to prepare
the way of the Lord through repentance. Together as a
family, prepare a simple reconciliation service in
preparation for Christmas. Gather in a prayerful space,
perhaps around the family Advent wreath. Read again
from today's Gospel, Luke 3:1-6. Invite each family
member to pray silently, asking God to forgive his or her
sins. Pray together the Act of Contrition. Then celebrate
God's forgiveness by sharing the sign of peace with one
another.
Act of Contrition
My God,
I am sorry for my sins with all my heart.
In choosing to do wrong
and failing to do good,
I have sinned against you
whom I should love above all things.
I firmly intend, with your help,
to do penance,
to sin no more,
and to avoid whatever leads me to sin.
Our Savior Jesus Christ
suffered and died for us.
In his name, my God, have mercy.
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

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

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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