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Bài đọc thứ nhất trích sách tiên tri
Samuel và bài Tin Mừng trích Phúc
âm theo thánh Luca cho chúng ta hai
hình ảnh về việc chuẩn bị một nơi cho
Chúa ngự trị.
Hình ảnh thứ nhất, đó là hình ảnh vua
Đavít. Thực vậy, sau những cuộc
chinh chiến đầy vất vả, hòa bình đã
trở lại. Nhà cửa được xây dựng bằng
các thứ gỗ quí, ông mới nghĩ đến việc
xây dựng một đền thờ để Hòm Giao
Ước. Thế nhưng, Chúa đã phán cùng
ông: Ngươi mà tính xây nhà cho Ta ở
sao? Ngươi đi đâu, Ta cũng đã luôn ở
với Ngươi.
Hình ảnh thứ hai, đó là hình ảnh Đức
Trinh Nữ Maria. Thực vậy, Đức Trinh
Nữ Maria chỉ là một thiếu nữ nghèo
hèn, không vàng không bạc để có thể
xây dựng một đền thờ nguy nga cho
Thiên Chúa, nên chỉ biết dọn lòng
mình cho tốt lành trước mặt Thiên
Chúa, vậy mà Thiên Chúa đã chọn Mẹ
để xuống thế làm người. Chính Chúa
ở trong cung lòng Mẹ, nên Mẹ đi đâu,
thì cũng đem đến sự tốt lành và mừng
vui tới đó.

trong nhà thờ, mà ngay cả trong đời
sống thường ngày, chúng ta vẫn có
Chúa đi theo, để rồi chúng ta có thể
nói lên như thánh Phaolô: Tôi sông,
nhưng không còn là tôi sống, mà là
chính Đức Kitô sống trong tôi. Và lúc
đó, chúng ta sẽ trở nên mọi sự cho
mọi người.
Tuy nhiên trong thực tế, chúng ta
thường rất trang nghiêm sốt sắng ở
trong nhà thờ, nhưng một khi đã ra về
và cửa nhà thờ đóng lại, chúng ta
bước xuống cuộc đời và để Chúa lại
trong nhà tạm. Có những trường hợp
vừa ra khỏi thánh đường, chúng ta đã
vội vã cư xử thù hận với nhau, còn
thua cả những anh em lương dân.
Nếu chúng thục sự có Chúa ở trong
tâm hồn, thì cuộc đời chúng ta sẽ an
vui, hạnh phúc và bản thân chúng ta
mới dễ cư xử chân thành và yêu
thương đối với hết mọi người.
https://gpcantho.com

Từ những sự việc kể trên, chúng ta
nhận ra rằng: Chưa hẳn Chúa đã cần
đến những đền thờ, những thánh
đường nguy nga tráng lệ cho bằng
một cõi lòng đầy yêu thương chân
thành. Do đó, để được gắn bó mật
thiết với Chúa, không gì hay cho bằng
chúng ta hãy dọn lòng chúng ta, mời
Chúa ngự trị và chiếm lĩnh toàn bộ
con người chúng ta, lúc đó chúng ta
không phải chỉ kết hiệp với Chúa ở

Trần Văn Quang
832.566.3664
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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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2021
Phong Bì Đóng Góp cho các gia đình ghi danh trong giáo xứ vẫn con ở cuối nhà thờ.
Xin quý ông bà và anh chị em vui lòng đón nhận để tiếp tục đóng góp xây dựng giáo xứ.
Những ai chưa ghi danh, nhưng muốn có phong bì, xin liên lạc VP giáo xứ. Chân thành
cám ơn lòng quảng đại của mọi người.
BẢNG TÊN VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý Ông Bà và Anh Chị Em muốn khắc tên mình, tên Ông Bà, Cha Mẹ, Con, Cháu
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.
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 cho Văn Phòng Giáo Xứ.

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH

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)

Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664

***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.***

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

Vũ Hữu Thự

Phó Chủ Tịch
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

TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $15,119 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Các Sơ Hưu Dưỡng được
$1,953 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Xin
Chúa chúc bình an trên tất cả mọi người.

THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH
Thứ Năm, ngày 24 tháng 12
4:00 pm, 6:00 pm và 8:00 pm
THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 12
TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
7:00 am, 9:00 am, 11:00 am và 1:00 pm
Liên Minh Thánh Tâm
THÁNH LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
Nguyễn Đình Khuyến
713.894.1159
Thứ Năm, ngày 31 tháng 12: Lễ Vọng
Các Bà Mẹ Công Giáo
5:00 pm và 7:00 pm
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2021
Tông Đồ Fatima
7:00 am, 9:00 am, 11:00 am và 1:00 pm
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
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
Nguyễn Trí

713.478.7497

CÁC THÁNH LỄ TRÊN MẠNG
Xin lên trang mạng (website) của Giáo Xứ: www.giaoxungoiloi.org.
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston: www.archgh.org.
Theo chỉ thị của Đức Hồng Y, để phòng ngừa lây nhiễm bệnh dịch cho chính mình hoặc
những người chung quanh, những ai đến khuôn viên nhà thờ, phải theo các quy định sau
đây:
• Mọi người phải đeo khẩu trang trong khuôn viên giáo xứ, ngay cả lúc
tham dự thánh lễ.
• Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) giữa mình với mọi người.
• Không tụ họp trước và sau thánh lễ.
• Theo sự điều hành của Ban Trật Tự và những người hướng dẫn trong
các thánh lễ.
Những người vào trường hợp sau đây, xin vui lòng ở nhà, không đến nhà thờ tham dự
thánh lễ:
• Nếu đang yếu hoặc có bệnh.
• Nếu hệ thống miễn nhiễm yếu hay dễ bị bệnh.
• Nếu trên 65 tuổi.
• Nếu không yên tâm đi lễ vì sợ lây nhiễm bệnh dịch corona.
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KINH CẦU ĐỨC MẸ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH DO ĐTC PHANXICÔ
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.

PHỤNG VỤ THÁNH NHẠC

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.

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
Phó Tế Phạm Harry Hưng 832.640.9417
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Hoàng Anh Dũng
713.417.6689
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

Cùng với kinh cầu nguyện với Đức Mẹ
đã được Đức Thánh Cha đọc trong video
trong Thánh lễ do Đức Hồng y Giám
quản Roma cử hành tại đền thánh Đức
Mẹ Tình yêu Chúa ngày 11/03 vừa qua,
Đức Thánh Cha đề nghị thêm một kinh
nguyện để các tín hữu cầu nguyện trong
tháng 5, xin Đức Mẹ bảo vệ thế giới khỏi
đại dịch.
“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 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/

Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y
tế, tình nguyện viên, những người đang ở
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN IV MÙA VỌNG, B
THỨ HAI TUẦN 4 MV
Th. Phê-rô Ca-ni-si-ô, linh mục, tiến sĩ HT
Lc 1,39-45

Mời Bạn: Bạn và tôi phải ngã nón kính phục gương đức tin
nơi một thiếu nữ khoảng 15, 16 tuổi là Đức Ma-ri-a. Đức tin
của chúng ta hôm nay thế nào? Để đo lường đức tin ấy, chúng
ta có thể dựa vào dấu hiệu này: Vì không tin nên ông Da-ca-ria để bị câm, tôi có tin vào sức mạnh của Lời Chúa không? Lời
Chúa có cư ngụ trên môi miệng và tâm trí tôi hay không?

BÓNG DÁNG CỦA THÁNH THẦN
Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con
trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. ( Lc 1,41)

Sống Lời Chúa: Làm dấu Thánh giá trước khi dùng bữa, vừa
tạ ơn Chúa ban cho lương thực hằng ngày, vừa tuyên xưng
Thiên Chúa Ba Ngôi quyền năng.

Suy niệm: Ngày truyền tin Sứ thần Gáp-ri-en nói cùng Đức
Mẹ: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà;” hôm nay, trong Tin
Mừng thăm viếng, Chúa Thánh Thần lại được nhắc đến: “Bà
được đầy Thánh Thần.” Hai chi tiết này cho thấy vai trò, bóng
dáng của Chúa Thánh Thần, Đấng từng xuất hiện khi tạo thiên
lập địa ngày nào, cũng có mặt trong công cuộc cứu độ nhân
loại hôm nay. Nói cách khác, tạo dựng, nhập thể và cứu chuộc
là công trình của cả Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa
Con và Chúa Thánh Thần. Tạo dựng là kỳ công, thì cứu chuộc
cũng kỳ diệu không kém. Trong chương trình kỳ vĩ ấy hai
người nữ có vai trò đặc biệt, là bà Ê-li-sa-bét và Đức Ma-ri-a.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa mở môi miệng con để con
dâng lời ca tụng Chúa mỗi ngày. Amen.
THỨ TƯ TUẦN 4 MV
Th. Gio-an Kê-ty, linh mục
Lc 1,57-66
ƠN GỌI TỪ THUỞ NẰM NÔI
Ông Da-ca-ri-a xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là
Gio-an.” (Lc 1,63)

Mời Bạn: Khi nhận lãnh Thánh Thần qua phép Thêm Sức,
bạn được đầy ân sủng của Thánh Thần qua bảy ơn thiêng,
cũng như được tham dự vào công cuộc của Thánh Thần là làm
chứng cho Chúa Giê-su, cho những giá trị của Tin mừng như
khó nghèo, khiêm tốn, hiền hòa, thương xót… Ngài tác động
để Tin Mừng ấy lan tỏa đến mọi tâm hồn, khiến họ an bình,
hạnh phúc hơn vì có Chúa yêu thương, hiện diện.

Suy niệm: Thật là một cảnh tượng ấm cúng khi những người
láng giềng và thân thích đến chúc mừng ông bà Da-ca-ri-a hạ
sinh quý tử trong lúc tuổi già. Một chút trục trặc nhỏ khi hai
ông bà nhất định không chịu đặt tên con trẻ theo truyền thống!
Nhưng cũng nhờ tin và làm theo lời sứ thần mà đặt tên con là
Gio-an mà ông cụ đã khỏi câm để gửi gắm cho con sứ mạng
mà Chúa muốn chuyển giao qua trung gian của ông: “Con sẽ
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao” (c. 76). Những dấu lạ ấy dù ít
nhiều chưa được rõ ràng, thì cũng đủ để mọi người chung
quanh hiểu rằng hài nhi Gio-an đã Thiên Chúa được kêu gọi để
thực thi một sứ mạng quan trọng của Ngài. Chính cộng đoàn
thân thương gồm gia đình và bà con lối xóm đó là cái nôi nuôi
dưỡng ơn gọi của nhà tiên tri nhỏ bé được lớn lên và thành
toàn.

Sống Lời Chúa: Điều này giả thiết bạn phải mau mắn nhận ra
thánh ý Thiên Chúa, sẵn sàng đáp tiếng “xin vâng” theo lời
Chúa truyền như Đức Ma-ri-a “vội vã lên đường” vậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, là nguồn sáng và nguồn
sống của chúng con, cảm tạ Chúa luôn ban ơn soi sáng, hướng
dẫn chúng con mọi ngày. Xin ban cho chúng con nhạy bén
nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Amen.
THỨ BA TUẦN 4 MV
Lc 1,5-25

Mời Bạn: Năm 2015 ĐTC Phan-xi-cô tuyên chân phước cho
ông bà Martin thân sinh của thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu và 4 chị em đều là nữ tu. Rất nhiều linh mục tu sĩ cũng đã
xác nhận ơn gọi của mình được ươm mầm từ trong mái ấm gia
đình. Tất cả mọi ơn gọi, dù là ơn gọi đời sống giáo dân, hay ơn
gọi sống bậc tu trì của một số người, chỉ có thể phát triển cách
sung mãn nhất khi được nuôi dưỡng ngay từ thuở nằm nôi.

“BỊ CÂM” VÌ KHÔNG TIN
“Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày
các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những
lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.” (Lc 1,20)
Suy niệm: Chỉ còn vài ngày nữa là nhân loại mừng ngày lễ
Chúa Giê-su Giáng sinh - Con Thiên Chúa làm người, một sự
kiện trọng đại, vượt quá trí hiểu của con người. Trọng đại vì sự
kiện ấy tỏ lộ tình yêu vô giới hạn Thiên Chúa dành cho con
người. Vượt quá trí hiểu vì Thiên Chúa quyền năng lại hạ
mình xuống làm người, sinh bởi một người nữ nhân loại,
không cần đến sự phối hợp với người nam. Không lạ gì Đức
Ma-ri-a đã thắc mắc với Sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào,
vì tôi không biết đến việc vợ chồng” (c. 34). Trước đó, ông Da
-ca-ri-a cũng bị đặt trong hoàn cảnh tương tự khi được loan
báo có con đang lúc tuổi già. Vì không tin, ông bị câm cho đến
ngày con ông chào đời. Qua hai sự kiện truyền tin này, chúng
ta học được bài học đức tin quý giá từ người thiếu nữ Na-darét: “Không có gì Thiên Chúa không làm được.”

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Chia sẻ: Đâu là đặc điểm thiết yếu nhất của nếp sống gia đình
kitô hữu?
Sống Lời Chúa: Trung thành duy trì giờ cầu nguyện chung
trong gia đình hoặc cộng đoàn của bạn và nhớ làm gương sáng
trong mọi lời ăn tiếng nói và mọi cư xử của mình.
Cầu nguyện: Dành ít phút cầu nguyện cho các gia đình hay
đọc kinh Gia Đình.
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THỨ NĂM TUẦN 4 MV
Lc 1,67-79

Mời Bạn: Nhìn vào cuộc sống hôm nay, ta thấy nhiều người
thích chạy theo những thứ ánh sáng của thế gian như tiền tài,
danh vọng, quyền lực… Và vì con người mãi chạy theo thứ
ánh sáng “ảo” đó, nên bạo lực ngày càng leo thang; sự hận thù,
chia rẽ ngày thêm sâu sắc; và bóng đêm tội lỗi cùng sự chết
đang phủ bóng trên nhân loại. Nhân loại đang cần đến ánh
sáng thật của Chúa để tìm lại ý nghĩa và sức sống cho đời
mình. Bạn và tôi, những người Ki-tô hữu được Chúa mời gọi
chiếu soi cho thế gian ánh sáng thật của Ngài.

HÁT BÀI CA CỨU CHUỘC
“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng
thăm cứu chuộc dân Người.” (Lc 1,68)
Suy niệm: Lời cám ơn phải luôn ở trên môi miệng chúng ta
vì “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7). Món
quà lớn nhất chúng ta lãnh nhận là chính sự sống này, nhưng
không dừng lại ở sự sống trần gian, mà là sự sống vĩnh cửu
qua mầu nhiệm Nhập thể – Tử nạn – Phục sinh của Con Thiên
Chúa. Lời đầu tiên ông Gia-ca-ri-a thốt ra sau 9 tháng 10 ngày
chịu câm nín là cảm ơn Chúa, không chỉ vì mình được có con
ở tuổi già, mà còn vì “Chúa viếng thăm và cứu chuộc dân
Người.” Thiên Chúa đã tạo dựng con người cách lạ lùng và
cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa (lời nguyện đêm Vọng Phục
Sinh). Vì thế, trước hết và trên hết, chúng ta ý thức món quà
cứu chuộc quý giá, để cảm tạ, gìn giữ và phát triển trong đời
sống đức tin của mình. Có như thế, dù sống trong hoàn cảnh
nào, ta vẫn luôn sống vui tươi vì được Thiên Chúa cứu chuộc.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn hãy làm ít nhất một việc bác ái
để lan tỏa ánh sáng của Chúa cho mọi người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con mở lòng đón
nhận ánh sáng thật của Chúa, và can đảm bước theo Chúa, để
qua chúng con, ánh sáng của Chúa được tỏa lan khắp nơi.
Amen.

THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS
Th. Tê-pha-nô, tử đạo tiên khởi
Mt 10,17-22

Mời Bạn: Bạn cám ơn Thiên Chúa vì được sinh ra và sống
cuộc đời tươi đẹp này. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, bạn còn
thiếu một điều quan trọng, đó là bạn được ‘cứu’ từ khi lọt lòng
mẹ cho đến giây phút cuối đời và cả đời sau nữa. Hãy cảm
nhận và cám ơn về điều đó.

BỀN CHÍ ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ
“Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
(Mt 10,22)
Suy niệm: Tin trong lòng thì được nên công chính, tuyên xưng
ngoài miệng thì sẽ được cứu độ (x. Rm 10,10). Thực tế không
đơn giản chút nào, vì có những lúc đức tin trong ta ra mờ tối:
lắm khi tội lỗi, tính mê nết xấu, lời châm chọc của người đời…
làm miệng ta như khựng lại không biết có nên hay có dám
tuyên xưng nữa không. Những lúc ấy sự bền chí là bí quyết
giúp ta vượt qua những trở ngại thường thấy trong đời Kitôhữu để duy trì đức tin và đạt tới ơn cứu độ Chúa hứa ban cho
ta. Thánh Tê-pha-nô nắm được bí quyết này, vì thế giữa bao
âm mưu, tố giác bất công của người đời Ngài vẫn “đăm đăm
nhìn trời”, hướng về nơi mà Ngài sẽ được lãnh nhận ơn cứu rỗi
dành cho những ai trung thành với đức tin đã lãnh nhận.

Chia sẻ: Ngày sinh nhật thường hay có quà để trao tặng. Bạn
chuẩn bị món quà gì cho sinh nhật của Hài nhi Giê-su?
Sống Lời Chúa: Tâm tình đầu tiên để khởi đầu ngày mới là
lời cám ơn Chúa đã cứu chuộc chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con vui vì Chúa đã sinh ra cho
chúng con. Chúng con vui hơn nữa vì Chúa đã cứu chúng
con. Xin cho chúng con luôn biết hát bài ca cảm tạ, để sống
xứng đáng với ân ban của Chúa. Amen.

Mời Bạn: Thực hiện bí quyết kiên trì ấy thế nào? Kiên trì
trong việc học hỏi giáo lý, suy niệm Lời Chúa; kiên trì trước
nghịch cảnh; kiên trì “làm việc thiện, không sờn lòng nản
chí” (2Tx 3,13); kiên trì giới thiệu Chúa cho anh chị em
mình…; đó là những việc ta cần phải thực hiện ngõ hầu ta
nhận được ơn cứu độ.

ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Ga 1,1-18
LÀ ÁNH SÁNG THẬT
Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu
soi mọi người. (Ga 1,9)
Suy niệm: Trong đêm Giáng Sinh, các nhà thờ được trang trí
nhiều gam sắc màu rực rỡ của ánh sáng, không phải chỉ để làm
cho bầu khí Đại Lễ Giáng Sinh tăng thêm phần sống động,
nhưng còn để nhấn mạnh sự thật này: khi Ngôi Lời trở thành
xác phàm, Ngài là ánh sáng thật soi chiếu cho cuộc đời con
người. Hài Nhi Giê-su nơi máng cỏ ấy là ánh sáng thật vì Ngài
soi sáng cho chúng ta biết sự thật về Thiên Chúa và về con
người: Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, còn con người
là những tội nhân được Thiên Chúa yêu thương. Không những
thế, khi bước theo ánh sáng của Ngài, sống khiêm nhường và
yêu thương mọi người, chúng ta sẽ không bao giờ lạc lối trong
thế gian, nhưng sẽ tìm thấy được sự sống đời đời.

Chia sẻ: “Sự thất bại thường là do thiếu bền chí hơn là thiếu
tài đức” (Daniel Webster). Bạn có hay bỏ cuộc nửa chừng khi
làm việc lành vì bị dèm pha không?
Sống Lời Chúa: Thực hiện lời thánh Phao-lô: “Làm việc
thiện, không sờn lòng nản chí” để cầu nguyện cho một người
quen biết, một gia đình lương dân được ơn nhận biết tình yêu
Chúa dành cho họ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con bền đỗ trong đức tin cho
đến cùng, vì ai trông cậy vào Chúa sẽ không bị thất vọng bao
giờ.
https://thanhlinh.net/
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FOURTH SUNDAY OF ADVENT, CYCLE B
First Reading: 2 Samuel 7:1-5,8b-12,14a,16
The Lord promises David that he will raise from his
descendants a kingdom that will endure forever.
Responsorial Psalm: Psalm 89:2-5,27,29
A prayer of praise to the Lord for his faithfulness to his
covenant.
Second Reading: Romans 16:25-27
Paul praises God for making his revelation known.
Gospel Reading: Luke 1:26-38
The angel Gabriel visits Mary to announce the birth of
Jesus.
Background on the Gospel Reading
This Sunday we read the story of the angel Gabriel’s
announcement to Mary about the birth of Jesus. This
story is found only in Luke’s Gospel. On this fourth
Sunday of Advent, the liturgy shifts our attention from
John the Baptist to Mary, the mother of Jesus. Both John
and Mary serve as important figures for our reflection
during the season of Advent; they both played
instrumental roles in preparing the way for Jesus. Last
week we reflected on John the Baptist’s announcement
that the Savior was among us, although not yet
recognized. This week we reflect upon Mary’s example
of faith and obedience to God, traits which permitted her
to receive the angel’s message that God’s Son would be
born as a human person, as one of us.
We are familiar with the story of the Annunciation, and it
is fitting that we recall how God announced the birth of
Jesus as we make our final preparations for our
celebration of the Incarnation. The angel Gabriel visited
Mary, a virgin betrothed to a man named Joseph. Mary
greeted the angel’s news with awe and wonder and asked
how it could be possible that she could give birth to a
child. In his reply, the angel Gabriel announced the
seemingly impossible reality: the child to be born would
be conceived by the power of the Holy Spirit and would
be God’s own Son. The angel reported to Mary another
miracle; her relative Elizabeth was also pregnant despite
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having been thought to be unable to have a child. Mary’s
response to the angel, which is called her fiat, is an
example of complete faith and obedience to God.
The story of the Annunciation calls to our attention
God’s wondrous action in human history. God chose a
human person to give birth to his Son so that all
humanity would know God’s salvation. Mary, already
full of God’s grace, was able to cooperate in this great
plan for our salvation. Thus Jesus was born as one of us,
fully human and also fully divine. This is the mystery we
prepare to celebrate at Christmas, the mystery of the
Incarnation. In the model of Mary, we pray that we will
be people of faith who recognize God’s saving plan for
us and are able respond with obedience.
Family Connection
One of the challenges of faith is to recognize God’s plan
for us and to remain open to God’s will and God’s
actions in our world. Filled with God’s grace, Mary
models for us the kind of faith that is needed to cooperate
in God’s plan of salvation. Like Mary, we are given the
awesome opportunity to cooperate in God’s saving plan.
On this final Sunday of Advent, our Gospel invites us to
consider how our preparations for Christmas have made
us more aware of God’s grace working in our lives.
Gather together your family and talk about what you
have been doing as a family to prepare for Christmas.
How have these preparations helped you to better
celebrate the central mystery of Christmas, the
Incarnation? Our Gospel today talks about how Mary
was prepared for her role in Christ’s birth. Read today’s
Gospel, Luke 1:26-38. Consider the question: What
enabled Mary to say yes to God? Which of your Advent
activities have made you more aware of God’s grace in
your life? Conclude in prayer together that God’s grace
will enable your family to be more faithful and obedient
to God. Pray together the Magnificat.
www.loyolapress.com
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