CHÚA NHẬT III
THƯỜNG NIÊN
NĂM C
Third Sunday
in Ordinary Time

Ngày 23 tháng 1
năm 2022
GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
CHRIST, THE INCARNATE WORD

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:
Vincentê Đoàn Hồng Phúc
Giuse Maria Phạm Harry Hưng
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):
Thứ Hai đến Thứ Bảy:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:00 pm
Chúa Nhật:
Mở: 6:30 am Đóng: 8:30 pm

THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:00 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
Nguyễn Luận Louis
832.274.8163
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
2:00 pm
Theo CT Trường Mẫu Tâm
7:00 pm
Giải Tội:

Nguyễn Hân
832.668.4169
* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* 30 phút trước các Thánh Lễ
hay theo hẹn

TIN MỪNG
Đoạn tin mừng hôm nay, tóm gọn
chương trình hoạt động của Chúa
Giêsu trong ba năm truyền giáo của
Ngài: đó là loan báo tin mừng cho
người nghèo khó, thuyên chữa những
tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải
thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người
mù được xem thấy, trả tự do cho
những kẻ bị áp bức. Đọc xong đoạn
sách tiên tri Isaia, Chúa Giêsu xếp
sách lại nói với mọi người: “Hôm nay
ứng nghiệm đoạn sách thánh anh chị
em vừa nghe”.
Và quả thực như vậy, trong ba năm
truyền đạo, Chúa Giêsu đã biểu lộ tình
thương yêu bao la của Thiên Chúa cho
loài người, nhất là những người tàn
tật, yếu đuối và tội lỗi, những người bị
xã hội gạt ra ngoài lề.
Chúa Giêsu đã lấy máu đào trên thập
giá, để giải thoát con người khỏi ách
nô lệ tội lỗi, và bao tính mê tật xấu
khác do dục vọng và lòng ích kỷ của
con người sinh ra.
Là tín hữu của Chúa Giêsu, Giáo Hội
ngày nay cũng tiếp tục sứ mạng loan
báo tin mừng cho người nghèo khó,
đang góp phần vào công cuộc giải
thoát những người bị áp bức, những
nạn nhân của chiến tranh…Tin mừng
của Chúa Kitô, không phải chỉ nói với
nhân loại ngày nay về sự giải thoát
khỏi án phạt đời đời mai sau, nhưng
còn góp phần thăng tiến cuộc sống cụ
thể của con người. đạo Kitô không
phải là thuốc phiện ru ngủ quần chúng
cắn răng chấp nhận bất công xã hội,
mang lại niềm hy vọng cho nhiều
người đau khổ, nghèo đói.

Điển hình là những đóng góp đáng kể
về sức người, sức của và tài năng của
đồng bào Thiên Chúa giáo cho việc
đổi mới đất nước của chúng ta hiện
nay. Vào còn bao chiến sĩ phúc âm:
điển hình như các nữ tu dòng Sainta
Paul, dòng nữ tử Bác Ái…cùng bao
chứng tá Kitô âm thầm khác theo
gương Chúa Kitô đem nguồn vui đến
cho mọi người, nhất là những người
nghèo khổ.
Một tín hữu công giáo cùng người bạn
dạo chơi trong vườn hoa. Giữa mùa
hoa, nên hoa nở thật đẹp. Người bạn
hỏi tín đồ công giáo rằng: “Anh
thường nói với tôi về Chúa Kitô; Vậy,
Ngài với anh có liên hệ thế nào?” Tín
đồ dừng bước chỉ vào một đóa hồng
tươi thắm nói: mặt trời có liện hệ với
hoa kia thế nào, thì Chúa Kitô cũng
liên hệ với tôi như thế.
Người Kitô hữu phải là bằng chứng
của Chúa Kitô, cũng như bông hồng là
bằng chứng tác dụng của ánh sáng mặt
trời.
https://gpcantho.com/

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN
• Thứ Hai, ngày 31 tháng 1: Thánh Lễ Giao Thừa, 7 giờ tối
Sau Thánh Lễ, lấy lộc đầu Xuân (lì xì) bên Hội Trường Mẫu Tâm.
• Thứ Ba, ngày 1 tháng 2: Mồng Một Tết
Tạ Ơn Chúa và Cầu Bình An
Thánh Lễ: 7, 9 và 11 giờ sáng
• Thứ Tư, ngày 2 tháng 2: Mồng Hai Tết
Cầu cho Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ
Thánh Lễ: 7 giờ sáng và 7 giờ tối
• Thứ Năm, ngày 3 tháng 2: Mồng Ba Tết
Cầu cho công ăn việc làm
Thánh Lễ: 7 giờ sáng và 7 giờ tối
THƯ CỦA ĐỨC HỒNG Y ĐINARĐO
Qua thư gửi Cộng Đồng Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận Galveston-Houston
ngày 28 tháng 12 năm 2021, Đức Hồng Y DiNardo đã quyết định:
Bắt đầu ngày 2 tháng 1 năm 2022, các tín hữu buộc tham dự các thánh
lễ Chúa Nhật và các ngày Lễ buộc trong năm của Giáo Hội tại thánh
đường.

Phó Chủ Tịch

HÌNH THÊM SỨC VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Các hình Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu được phát trong các giờ học tại
Trường Mẫu Tâm.

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

PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2022
Phong Bì Đóng Góp có tên và địa chỉ của các gia đình ghi danh trong giáo xứ
vẫn còn ở cuối nhà thờ, và được sắp xếp theo thứ tự của số phòng bì (1, 2,
3….v.v). Xin quý ông bà và anh chị em vui lòng đón nhận để tiếp tục đóng góp
xây dựng giáo xứ. Những ai không có số phong bì chưa là thành viên của Giáo
Xứ Ngôi Lời, xin điền Đơn Gia Nhập Giáo Xứ (đơn được để ở cuối Nhà Thờ).

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

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.

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

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.***

Lêgiô Marie
Nguyễn Từ Mỹ Hạnh
832.866.0353

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.

Thánh Linh
Phan Hằng Vivian
713.256.7753

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $22,317 Mỹ kim.

Thăng Tiến Hôn Nhân
Trần Đình Lộc
832.794.5498

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.

Cursillo
Phan Minh Phượng

713.301.6092

Hướng Đạo Lạc Việt
Hoàng Hữu Phước

832.877.2074

PHÂN ƯU
Được tin thân mẫu của anh Nguyễn Quang Hưng, thành viên Hội Đồng Mục
Vụ, Đoàn Trưởng đoàn Tông Đồ Fatima, là cụ bà:

Maria Cao Thị Hoa

đã được Chúa thương gọi về ngày 17 tháng 1 năm 2022.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

Xin hiệp thông cầu nguyện với anh và gia đình tang quyến. Trong niềm tin
vào Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria,
xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Maria Cao Thị Hoa vào nước Thiên Đàng
hưởng Nhan Thánh Chúa.

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 Hương
Thánh Lễ Anh Ngữ: 2 pm Chúa Nhật
Nguyễn Giao
Augustinô: 7 pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
Hiệu Trưởng
Nguyễn Ngọc Bích
713.907.1678
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
281.495.8133
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661
Giáo Lý Tân Tòng
Phó Tế Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Phó Tế Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
AC Nguyễn Luận và Thúy
832.274.8163
Ban Xã Hội
Vũ Duy Chinh

832.830.3784

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

713.240.2683

Thành Kính Phân Ưu,
Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh
KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm

nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
trong tình cảnh bi thương hiện tại, đầy
đau khổ và lo lắng đang siết chặt thế
giới, chúng con chạy đến với Mẹ và tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương xót
ghé mắt đoái nhìn chúng con đang trong
đại dịch virus corona; xin an ủi những
người mất mát và than khóc người thân
của họ đã qua đời, đôi khi được an táng
cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người
đang lo lắng cho các bệnh nhân, những
người mà vì để tránh lây nhiễm, họ
không thể ở gần bên. Xin ban sự tin
tưởng tín thác cho những ai đang lo lắng
vì tương lai không chắc chắn và vì các
hậu quả kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
xin cầu cùng Chúa Thiên Chúa là Cha
thương xót cho chúng con, để thử thách
này chấm dứt, đồng thời chân trời hy
vọng và bình an sẽ trở lại. Như ở Cana,
xin Mẹ cầu khẩn cùng Con Thiên Chúa
của Mẹ, xin Người an ủi gia đình của các
bệnh nhân và nạn nhân; và mở lòng họ
với sự tin tưởng.
Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y
tế, tình nguyện viên, những người đang ở
tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này
và đang liều mạng sống của mình để cứu
những sự sống khác. Xin đồng hành với
nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ
sức mạnh, lòng nhân và sức khỏe.
Xin ở gần bên những người ngày đêm 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.
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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/

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TUẦN
Thứ HAI TUẦN 3 TN
Th. Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, giám mục, tiến sĩ HT
Mc 3,22-30

Mời Bạn: Dù là ai đi nữa, bạn và tôi có cùng một ơn gọi: làm
chứng nhân cho Chúa Ki-tô. Để sống tư cách chứng nhân và
loan báo Tin Mừng, ta không cần đi khắp nơi như thánh Phaolô, nhưng chỉ cần cố gắng chu toàn cách tốt nhất các công việc
bổn phận hằng ngày nơi gia đình, tích cực tham gia các công
việc của cộng đoàn. Nếu các công việc bình thường và nhỏ bé
đó được làm với tất cả lòng mến yêu và khát khao để Chúa
được vinh danh hơn, bạn và tôi cũng đã góp phần không nhỏ
vào việc làm sáng lên Tin Mừng của Chúa trong gia đình và
khu xóm nơi chúng ta hiện diện.

TỘI LỚN NHẤT THẾ GIAN
“Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha,
mà còn mắc tội muôn đời.” (Mc 3,29)
Suy niệm: Ngày 26/10/1946 trong sứ điệp bằng radio gởi các
thành phần tham dự Đại hội giáo lý toàn quốc tại Hoa Kỳ, Đức
thánh cha Piô XII nói: “Có lẽ tội lớn nhất của thế giới hôm
nay là con người đánh mất cảm thức về tội lỗi.” Trong Cựu
Ước, cảm thức nhạy bén về tội lỗi đã làm vua Đa-vít trăn
trở “vâng con biết tội mình đã phạm” (Tv 50,5). Xem ra lời
của Đức Piô XII vẫn còn nguyên giá trị cho thời đại hôm nay.
Có vẻ khi xã hội càng phát triển về mặt vật chất, con người
càng bị lóa mắt bởi ánh sáng trần đời và chủ nghĩa cá nhân,
không còn quan tâm đến tội lỗi. Chúng ta biết rằng, khi con
người mất cảm thức về tội lỗi, con người cũng đánh mất căn
tính đích thực của mình. Hậu quả là con người mất luôn cảm
nhận về Thiên Chúa. Tội phạm đến Thánh Thần là vậy, không
thấy mình có tội thì đâu cần đến ơn tha thứ.

Sống Lời Chúa: Bạn hãy chu toàn một cách tốt nhất các việc
bổn phận mỗi ngày với ước mong làm vinh danh Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm lòng mến để chúng con
biết làm chứng cho Chúa trong mỗi chọn lựa, lời nói việc làm,
để Tin Mừng của Chúa được loan báo cho mọi loài thọ tạo.
Amen.
THỨ TƯ TUẦN 3 TN
Th. Ti-mô-thê và Ti-tô, giám mục
Lc 10,1-9

Mời Bạn: Trong đời sống hằng ngày, chúng mình có thói
quen kêu cầu Chúa Thánh Thần trước mỗi công việc. Bạn có
thường xuyên nhìn lại đời sống để thấy tội mình đã phạm, xin
ơn tha thứ trong Bí tích Hoà giải không?

CHIÊN GIỮA BẦY SÓI
“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi
vào giữa bầy sói.” (Lc 10,3)
Suy niệm: “Mọi tín hữu được mời gọi đến với sự thánh thiện
và sứ mạng truyền giáo” (Đức Gioan-Phaolô II). Qua bí tích
Thánh Tẩy, người Ki-tô hữu được mời gọi nên thánh. Cũng
qua bí tích này, người Ki-tô hữu được giao phó sứ mạng loan
báo Tin Mừng Nước Trời cho người lân cận. Như vậy, đời
sống thánh thiện của người Ki-tô hữu được liên kết chặt chẽ
với sứ mạng loan báo Tin Mừng. Không ai nên thánh cho
riêng mình hay giữ đạo để một mình mình được cứu độ, nhưng
sống đạo với ý hướng truyền giáo. Tuy nhiên, đây là một sứ
mạng vô cùng khó khăn vì Đức Giê-su sai ta loan báo Tin
Mừng như “chiên giữa bầy sói,” giữa những quyền lực chống
đối, các đối xử bất công, những ác ý với Tin Mừng.

Chia sẻ: Đứng trước một sai phạm, Bạn có thấy trách nhiệm
của mình hay chỉ tìm cách đổ thừa cho người khác?
Sống Lời Chúa: Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trong
thế giới hôm nay, hãy để tên Ngài được đứng hàng đầu trong
mọi hoạt động.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa là Đấng soi sáng
cho con trên đường về quê trời. Xin đừng để con quên lãng
Chúa, nhưng cho con luôn nghe tiếng Chúa vang trong lòng
mà hoán cải trở về với Chúa. Amen.
THỨ BA TUẦN 3 TN
Th. Phao-lô tông đồ trở lại
Mc 16,15-18

Mời Bạn: Dòng đời ngược xuôi, ơn gọi làm “chiên giữa bầy
sói” hôm nay đặt bạn trước một thách đố lớn lao và liên lỉ: Bạn
còn muốn mình là chiên trong đoàn chiên của Đức Ki-tô nữa
không? hay bạn đang “đổi màu” để “đi với bụt mặc áo cà-sa,
đi với ma mặc áo giấy”? Lối sống thực dụng và tương đối có
làm bạn “thỏa hiệp” với “sói” không?

SỐNG CHỨNG NHÂN TIN MỪNG
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin
Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15b)

Chia sẻ: Làm thế nào để đứng vững hầu sống đạo và truyền
giáo, khi phải chiến đấu giữa bầy sói mỗi ngày?

Suy niệm: Rao giảng Tin Mừng không chỉ là lời kêu mời, lệnh
truyền của Chúa Giê-su, nhưng còn là niềm vui của người môn
đệ. Lệnh truyền, niềm vui ấy xác định bản chất của người Kitô hữu: loan báo Tin Mừng. Điều đó có nghĩa là một người chỉ
thực sự xứng danh là Ki-tô hữu, là môn đệ của Chúa Ki-tô, khi
người ấy biết cố gắng sống làm sao để các giá trị của Tin
Mừng được tỏa sáng trong mọi chọn lựa, quyết định của mình.
Chính thánh Phao-lô, vị Tông đồ dân ngoại, người hoạt động
không mệt mỏi để đem Tin Mừng đến cho mọi người, cũng đã
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đời sống chứng tá ấy khi
nói rằng “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin
Mừng” (1Cr 9,16).
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tìm một phương thế giới thiệu Đức
Giê-su và Tin Mừng của Ngài cho một người bạn hay người
láng giềng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con ý thức rằng Chúa
mời gọi chúng con nên thánh và trở thành thợ gặt cho Nước
Trời. Xin ban Thánh Thần sức mạnh để chúng con can đảm
sống và làm chứng cho Danh Chúa. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 3 TN
Th. An-gê-la Mê-ri-xi, trinh nữ
Mc 4,21-25

Mời bạn: Toàn thể Giáo hội đã khởi động Thượng hội đồng
giám mục cấp địa phương. Đây là thời gian để mỗi người,
cộng đoàn, giáo xứ, giáo phận làm nảy sinh hạt giống-Lời.
“Chuyện Nước Thiên Chúa” không của riêng tôi, riêng bạn,
nhưng là chuyện chúng ta hiệp hành cùng nhau bước
đi trong hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Chúng ta chỉ có một
việc phải làm, đó là gieo Lời trên mảnh đất được giao cho
chúng ta.

TÌNH YÊU LÀ ĐÈN CHÁY SÁNG
“Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm
giường?... Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ
đong đấu ấy cho anh em.” (Mc 4,21.24)
Suy niệm: Chúng ta có thể kết nối hình ảnh cây đèn chiếu
sáng và cái đấu đựng thóc để diễn đạt giáo huấn của bài Tin
mừng hôm nay như sau: “đấu” tình yêu ta dành cho Chúa và
tha nhân làm cho “đèn” đức tin cháy sáng. Không tình yêu mọi
sự ra tối tăm! Tình yêu chứa đựng trong chiếc đấu càng nhiều,
mạnh mẽ thì giá trị đức tin chiếu sáng càng cao, lan tỏa. Giá trị
đức tin càng cao, lan tỏa, thì càng thu hút người khác đặt vấn
đề, tìm hiểu về Thiên Chúa, hay nỗ lực sống theo những giá trị
của Tin Mừng như ta đã sống. Lòng yêu mến đem lại hiệu quả
vô song: người sống đời bác ái như mẫu gương, như đèn cháy
sáng và đương nhiên, Thiên Chúa được vinh danh.

Sống Lời Chúa: Tích cực tham gia các hoạt động trong giáo
xứ và cộng đoàn bạn đang hiện diện, với ý thức làm cho hạt
giống-Lời được biết đến và lớn lên.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con khiêm tốn cộng tác với
hạt giống-Lời và kiên nhẫn làm chứng cho Nước Chúa trị đến.
Amen.
THỨ BẢY TUẦN 3 TN
Mc 4,35-41
SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI
Một trận cuồng phong nổi lên… Chúa Giê-su đang ở đàng
lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức
Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi
rồi…” (Mc 4,37-38)

Mời Bạn: Người ta khám phá ra “kho” đức tin của bạn qua
việc nhận ra bạn thực hành các nhân đức Ki-tô giáo như thế
nào. Nếu làm vì tình yêu Chúa và tha nhân, bạn chính là chiếc
đèn tỏ rạng ngay giữa ban ngày. Quan trọng hơn, bạn sẽ được
Chúa đong lại cho mình những đấu “đã dằn, đã lắc mà đổ vào
vạt áo của bạn.” Lâu nay niềm tin của bạn đang đặt trên giá
cao hay bị che khuất dưới cái “thúng” ích kỷ hay “gầm
giường” an thân?

Suy niệm: Chúa Giê-su và các môn đệ xuống thuyền qua bờ
bên kia, nghĩa là rời bỏ miền đất Do thái để sang miền đất của
dân ngoại. Đây thực sự là một cuộc hành trình mang tính biểu
tượng: truyền giáo cho lương dân. Và tất cả các sự kiện kết lại
thành một chuỗi các biểu tượng: trận cuồng phong, tượng
trưng cho thế lực sự dữ tìm cách chống phá; Chúa Giê-su ngủ
tượng trưng cho cái chết của Người trên thập giá và việc Ngài
dường như thất bại trong công cuộc cứu thế; việc Chúa Giê-su
thức dậy dẹp yên sóng gió nói lên biến cố Chúa Phục sinh tiêu
diệt tội lỗi và sự chết đến muôn đời.

Sống Lời Chúa: Tôi tập sống, làm việc vì ý ngay lành, không
tìm hư danh, tư lợi cho mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là ngọn đèn tỏa sáng
cho người đương thời, cũng như rất nhiều người qua mọi thời
đại. Xin dạy con biết sống quảng đại như Chúa quảng đại với
con. Xin dạy con biết cho đi cách vô vị lợi theo mẫu gương của
Chúa. Amen.

Mời Bạn: Sống tại thế này chúng ta vẫn như đang trên con
thuyền ra khơi. Chuyến hải trình cuộc đời của chúng ta lắm lúc
như vắng bóng Thiên Chúa, hay nói đúng hơn Ngài hiện diện
mà là đang ngủ, để mặc chúng ta chèo chống với phong ba bão
táp. Đó thực ra là những dịp thử thách lòng tin cậy mến của
chúng ta. Mỗi khi cảm thấy bị bơ vơ trên biển đời sóng gió
như thế, mời bạn cùng với thánh Phao-lô xác tín rằng ơn Chúa
đủ cho tôi, và Ngài không để tôi chịu thử thách quá sức mình,
và Ngài sẽ ra tay cứu giúp mỗi khi chúng ta chạy đến kêu cầu
Ngài.

THỨ SÁU TUẦN 3 TN
Th. Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ HT
Mc 4,26-34
CHUYỆN NƯỚC THIÊN CHÚA
“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một
người vãi hạt giống xuống đất.”(Mt 4,26)
Suy niệm: Cả ba dụ ngôn - người gieo giống, hạt giống, hạt
cải - đều truyền tải một sứ điệp: sức mạnh của Nước Thiên
Chúa. Những khởi đầu xem ra không mấy sáng sủa, khả thi và
đáng tin cậy: sự từ chối, sự vắng mặt của Thiên Chúa, sự bé
nhỏ mỏng manh. Triều đại của Thiên Chúa đến không phải
trong chớp nhoáng, dùng sức mạnh để thúc ép; nhưng là một
tiến trình kiên nhẫn, tiệm tiến. Bởi vì, một khi hạt giốngLời đã được gieo trồng vào mảnh đất tâm hồn của người đón
nhận, sẽ dần dần đi sâu vào trí óc, con tim và biến đổi người
ấy. Đây chính là sức mạnh của hạt giống–Lời. Đức Giê-su đã
xây dựng Hội thánh khởi đi từ một nhóm nhỏ. Nhóm nhỏ này
đã kín múc giáo huấn, “cùng ăn cùng uống” với Người, cùng
được chuyển trao sứ mạng làm cho Triều đại Thiên Chúa hiện
diện, phát triển ở những nơi Tin mừng được rao truyền.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

Chia sẻ về một lần bạn cảm thấy Thiên Chúa vắng bóng trong
cuộc đời mình.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi gặp gian nan thử thách, bạn dâng lên
Chúa một lời nguyện trong tâm tình tín thác vào Ngài.
Cầu nguyện: Đọc ba kinh Tin, Cậy, Mến.
https://thanhlinh.net/
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THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
First Reading
Nehemiah 8:2-4a,5-6,8-10
Ezra reads from the book of the Law and interprets it for all to
understand.

Gospel in sequence for the next two Sundays.
As Jesus stands in the synagogue, he reads from the scroll
handed to him; it contains the words of the prophet Isaiah. At
this early moment in his ministry, Jesus announces his mission
in continuity with Israel's prophetic tradition. This reading
from Isaiah defines Jesus' ministry. We will find more
evidence of this as we continue to read from Luke's Gospel
throughout the year. Jesus' ministry will include bringing glad
tidings to the poor, liberty to captives, healing to the sick,
freedom to the oppressed, and proclaiming a year acceptable to
the Lord.

Responsorial Psalm
Psalm 19:8,9,10,15
A song in praise of the Law of the Lord
Second Reading
1 Corinthians 12:12-30 (or shorter form, 1 Corinthians 12:1214,27)
Paul explains that all were baptized into the one body of
Christ.

Through this text from Isaiah, Jesus announces God's
salvation. The “year acceptable to the Lord” is a reference to
the Jewish tradition of Sabbath years and jubilee. The Sabbath
year was observed every seventh year. It was a year of rest
when land was left fallow and food stores were to be shared
equally with all. A year of Jubilee was celebrated every fiftieth
year, the conclusion of seven cycles of Sabbath years. It was a
year of renewal in which debts were forgiven and slaves were
freed.

Gospel Reading
Luke 1:1-4; 4:14-21
In the synagogue at Nazareth, Jesus reads aloud from the scroll
of the prophet Isaiah and announces that this Scripture is now
fulfilled.
Background on the Gospel Reading
Today's Gospel reading combines two separate passages taken
from the Gospel of Luke. First we hear the opening verses
where Luke establishes the purpose of his Gospel. His style is
typical of polished Greek and Roman literature. In this
passage, we learn that Luke may have written to a specific
person, Theophilus; but the word Theophilus may also be a
general reference, functioning as the phrase “Dear Reader”
might in contemporary writing. In Greek, the word Theophilus
translates as “lover of God.”

This tradition of Jubilee is the framework for God's promise of
salvation. And yet in Jesus, something new begins. Jesus not
only announces God's salvation, he brings this salvation about
in his person. Jesus is Yahweh's Anointed One, filled with the
Spirit of God. The Kingdom of God is now at hand. It is made
present in Jesus, in his life, death, and Resurrection. Jesus will
send the Holy Spirit so that the Kingdom of God can be
fulfilled.

Today's Gospel reading then skips several chapters in which
one would find the Infancy Narratives, Jesus' baptism by John,
the temptations Jesus faced in the desert, and the beginning of
Jesus' public ministry. In chapter four of Luke's Gospel, we
hear that Jesus is in his hometown of Nazareth, attending the
synagogue on the Sabbath, which is said to be his custom. In
this account, we find another important clue that Jesus lived as
a faithful, observant Jew. We will continue to read from Luke's

The Holy Spirit is Jesus' gift to the Church. The Holy Spirit
enables the Church to continue the mission of Jesus. When we
do what Jesus did—bring glad tidings to the poor, liberty to
captives, healing to the sick, and freedom to the oppressed—
we serve the Kingdom of God.

Family Life Ministry: Date by the Lake

Vocations: A Date with Jesus for
High School Girls

www.loyolapress.com

Celebrate St. Valentine’s with a “Date by the Lake,” a perfect
opportunity for you to celebrate and nourish the loving union that
you have formed in the name of the Lord.

Jesus is eager to invite you to a date with Him!
What a better way to spend Valentine’s Day than with
the One who loves you the most?

Secluded in the woods of North Houston, you will be able to
escape the turmoil of the city, unwind, enjoy nature, and
reconnect with your loved one.

Expect a beautiful evening of community, prayer,
delicious food and interaction with religious sisters and
consecrated women.

Begin with a Celebration of the Mass, followed by a romantic
dinner for two, dance and live auction, accompanied by our
beloved Bishop Italo Dell’Oro and other members of the clergy.
And, of course, you are also welcomed to take a stroll along the
gardens and trails at Circle Lake, or simply observe the sunset
over the lake.

February 14 at the
Co-Cathedral Centre, 1701 San Jacinto St.

Saturday, February 12 from 4:30 p.m. to 11 p.m. at Circle Lake
Retreat Center. $160 per couple. For more information,

Here is the link for event registration:
https://archgh.cventevents.com/AdatewithJesus

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC CHURCH

For high school girls; cost: $15.
Questions? contact us at
713-652-8239 or vocations@archgh.org
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GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ TRI ÂN CÁC VỊ BẢO TRỢ BẢN TIN MỤC VỤ

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727

"We belong to Christ, we are joined to
him through Baptism; His presence is in
us, His light is in us, His life is in us."
– Pope Francis

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.

KÍNH MỜI

