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“Dân lần bước trong bóng tối đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã
chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.” (Ê-sai 9:1).

Kính Chúc Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh đến quý Ông Bà, Anh Chị Em.
Trong bầu khí thiêng liêng, cùng các Kitô hữu trên thế giới, chúng ta đón mừng
kỷ niệm Con Chúa xuống thế làm người. Nhìn lại năm 2020, với nhiều biến cố,
trong đó có đại dịch Covid 19 đang xẩy ra cho nhân loại, và một trong những
câu hỏi được đặt ra: “Thiên Chúa nhân từ, đầy quyền năng của chúng ta đang ở
đâu, trong khi biết bao đau thương, bạo lực, áp bức, khốn khổ xẩy ra. Cuộc
sống của nhiều người bị cô lập, bị chà đạp, trong đó có các thai nhi không tiếng
nói hoặc nhiều người già nua, cô đơn đang lầm lũi trong bóng tối của cuộc
đời?”
Sứ điệp Tiên Tri Ê-sai cách đây hơn 2000 năm đã mang đến niềm hy vọng cho
dân đi trong tối tăm. Sứ điệp hy vọng đó chính là Đức Giêsu Giáng Sinh tại
Bêlem cũng được mang đến cho con người trong thế giới hôm nay. Ngài chính
là Ánh Sáng chiếu soi, giúp nhân loại tìm được tình yêu, hy vọng, bình an, niềm
vui. Ngài đã đến với chúng ta trong thân phận một trẻ sơ sinh, được sinh hạ nơi
hang bò lừa cùng với cha mẹ Ngài là Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse.
Ngài chính là Ngôi Lời, Đấng đã hóa thành nhục thể và được gọi là Emmanuen,
Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Trong năm qua, con người phải đối diện với nhiều bấp bênh, thử thách và ngay
cả chen lẫn sự thất vọng, nhưng Thiên Chúa luôn ở cùng nhân loại, Người tiếp
tục ban ơn trợ giúp. Mùa Giáng Sinh, chúng ta được mời gọi tiếp tục là chứng
nhân của niềm hy vọng, là Ánh Sáng của Chúa Hài Nhi Giêsu đến mọi người,
nhất là những anh chị em đang lầm lũi trong cuộc đời bất hạnh.
Nguyện xin Chúa Hài Nhi Giêsu, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria tuôn trào
muôn Ân Sủng, đặc biệt ơn Bình An, Hy Vọng, Niềm Vui và Tình Yêu của
Ngôi Lời Nhập Thể đến quý Ông Bà, Anh Chị Em trong Mùa Hồng Phúc Chúa
Giáng Trần 2020; cùng nguyện chúc mọi người vui hưởng Năm Mới 2021
thánh đức, bình an, thăng tiến.
Chân thành trong Đức Giêsu 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
* 30 phút trước các Thánh Lễ
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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 $18,222 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 LỄ THÁNH GIA THẤT, B
Khi gợi lại kỷ niệm đáng ghi nhớ về gia đình của mình,
Đức cố Hồng Y Marty, nguyên Tổng Giám Mục Giáo
phận Paris, đã nói: “Tôi đã bập bẹ những tiếng đầu tiên
về Thiên Chúa, khi nhìn mẹ tôi và cha tôi đọc kinh cầu
nguyện. Tôi đã học biết sự sống, học biết sự chết, tôi đã
học biết thế nào là yêu thương trong cuộc sống hằng
ngày, khi tôi giao tiếp với thân nhân và những người
quen thuộc. Tôi yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Giáo Hội
như đã yêu mến mẹ tôi. Tôi không học mà cũng biết
người phụ nữ đó đã cho tôi sự sống và mạc khải cho tôi
tình yêu”. Gương sáng của cha mẹ đã giáo dục cho con
cái nhiều điều tốt.

Chúa Giêsu đã nhận rất nhiều từ gia đình nhân loại,
nhưng thực ra Ngài còn cho nhiều hơn, vì Ngài đã cống
hiến tất cả cho chúng ta, cả bản thể Thiên Chúa, cả năm
tháng, cuộc sống và cái chết của Ngài, một cách âm
thầm, khiêm tốn vô vị lợi.
Trong cuộc sống bình dị nhưng chất chứa bao tình
thương ấy, Chúa Giêsu đã sống thân mật với Cha Ngài,
đã sống hiếu thảo với cha mẹ trần thế của Ngài, đã sống
chan hòa bác ái với những người chung quanh. Rồi cha
mẹ Ngài là những người kính sợ Thiên Chúa cũng đã
sống hết mình với Thiên Chúa, tận tụy và thương yêu con
cưng của mình. Giữa Đức Maria và Thánh Giuse thì thật
là một mối liên hệ có một không hai trong lịch sử loài
người, chắc chắn tình yêu thương đậm đà và lòng tôn
kính là những nét đặc thù nhất, khiến Thánh Giuse được
gọi là người công chính, còn Maria là người có phúc hơn
mọi người phụ nữ.

Chúa Giêsu đã sinh ra trong một gia đình, mà lại là một
gia đình nghèo. Ngài cũng có cha mẹ như bao trẻ thơ
khác, như mỗi người chúng ta. Và cha mẹ Ngài cũng là
những người lao động, phải sống bằng mồ hôi nước mắt
như hầu hết các gia đình khác. Là Thiên Chúa, Ngài đã
đến với loài người như một con trẻ, bé bỏng, cần đến sự
đùm bọc, che chở của những người thân. Cũng như bao
trẻ em khác, Ngài cũng bị những biến cố lớn nhỏ của gia
đình và xã hội chi phối, đưa đẩy, ảnh hưởng.

Sách Huấn ca hôm nay đã nhấn mạnh đến lòng hiếu thảo
của người con đối với cha mẹ trong gia đình, khiến chúng
ta dễ hình dung ra cách sống của Con Thiên Chúa làm
người dưới mái nhà Nagiarét. Thư thánh Phaolô gởi tín
hữu Côlôsê đề cập đến mối quan hệ giữa những người
được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn sống thành gia
đình, gia đình của Thiên Chúa: đó là lòng từ bi, nhân
hậu, là khiêm cung, ôn hòa, là nhẫn nại chịu đựng, chấp
nhận nhau và tha thứ cho nhau. Gia đình của Chúa
Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse là một gia đình đã sống
trọn vẹn hơn ai hết tinh thần ấy, vì các thành viên trong
gia đình thánh này đều là những tôi tớ của Thiên Chúa,
trong ý nghĩa là mỗi vị và cộng đoàn ba vị đều lãnh nhận
từ Thiên Chúa một sứ mạng đặc biệt. Gia đình Nagiarét
là gương mẫu, là lời mời gọi đối với mỗi người chúng ta,
đối với mỗi gia đình Công giáo ngày nay.

Rồi những năm thơ ấu, những thời kỳ thơ ấu và thành
niên, Chúa Giêsu đã sống bên cạnh Đức Maria, Mẹ Ngài
và Thánh Giuse, cha nuôi Ngài. Ngài cũng đã phải tập đi,
tập nói, tập đọc, tập viết. Ngài cũng đã phải học Thánh
Kinh, Lề Luật. Ngài cũng đã phải tập lao động với những
dụng cụ như cưa, bào, đục… trên những khúc cây, tấm
ván. Ba mươi năm tại Nagiarét là một chuỗi ngày bình dị,
như hàng trăm gia đình cùng thôn làng, như hàng triệu
cuộc sống của con người qua các thời đại.
Đó là thời kỳ ẩn dật, vì Chúa Giêsu không để lộ chân tính
đích thực của mình ra cho những người chung quanh biết.
Đó cũng là thời gian chuẩn bị cho quãng đời công khai
của Ngài, theo nghĩa là Ngài tích lũy cho mình những
kiến thức và kinh nghiệm cần thiết cho việc rao giảng
Nước Thiên Chúa sau này.

Ngày nay, hơn bao giờ hết, với sự tiến bộ của ngành khoa
học nhân văn và xã hội, con người càng khám phá ra
chiều kích xã hội của mình và tầm quan trọng của cộng
đoàn gia đình trong đời sống xã hội. Gia đình là cái nôi
đầu tiên đón tiếp con người và cung cấp cho con người
những điều kiện cần thiết của cuộc sống và hạnh
phúc. Đối với các kitô hữu, gia đình còn mang một ý
nghĩa khác nữa: đó là một cộng đoàn yêu thương phản
ảnh cộng đoàn của Thiên Chúa, theo gương gia đình
Nagiarét. Trách nhiệm thật lớn lao của các bậc làm cha
làm mẹ. Chức năng nhiệm vụ ấy cha mẹ chỉ có thể hoàn
thành được nếu biết yêu thương và tha thứ như chính
Chúa Kitô đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Đó là
quy luật trọng yếu trong mối quan hệ giữa vợ chồng, giữa
con cái và cha mẹ. Vì trong cuộc sống gia đình, con
người có thể biến cuộc sống ấy thành thiên đàng hay hỏa
ngục trần gian. Cuộc sống gia đình tạo cho cha mẹ những
cơ hội quý báu để thực hiện tinh thần yêu thương quên
mình, mưu tìm hạnh phúc cho người khác. Cuộc sống gia

Dưới một khía cạnh khác, chúng ta có thể nói, đó là
những năm tháng trao đổi, cho và nhận giữa Con Thiên
Chúa và gia đình nhân loại, được đại diện nơi Thánh
Giuse và Đức Maria. Nếu chỉ là Thiên Chúa, Đấng Cứu
Thế không cần phải nhận ở nhân loại một thứ gì cả.
Nhưng vì Ngài là Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng
ta, nên Chúa Giêsu đã nhận rất nhiều của những người
thân, nhất là của Mẹ Maria: cưu mang, sinh đẻ, nuôi
dưỡng, giáo dục. Ngài cũng đã nhận rất nhiều từ cộng
đoàn Nagiarét, từ Hội đường Do Thái, từ cuộc sống của
những người chung quanh, nhất là những người nghèo
khổ, bệnh tật, lao động. Chúng ta khó hình dung được
những điều đó, vì chúng ta có khuynh hướng đặt Thiên
Chúa ở chốn cao xa mà quên điều hệ trọng là Thiên Chúa
đã làm người, đã nhập thể và nhập thế.
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đình luôn luôn đòi hỏi cha mẹ phải dẹp bỏ ý riêng mình,
quan điểm riêng của mình, để tôn trọng và giúp đỡ con
cái phát triển về mọi mặt.

có trách nhiệm làm chứng cho nhau tình yêu quảng đại và
vô vị lợi của Thiên Chúa. Lời căn dặn của Thánh Phaolô
phải là phương châm cho các bậc cha mẹ cũng như con
cái trong gia đình: “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm
hãy nói nhân danh Đức Giêsu Kitô, và nhờ Ngài mà cảm
tạ Chúa Cha”(Cl 3,17).

Do sự khác biệt về tính tình, môi trường giáo dục, tuổi
tác và sở thích, nên chuyện xung đột, căng thẳng, là
chuyện đương nhiên không thể tránh được giữa vợ
chồng, giữa cha mẹ và con cái. Nhất là trong một vài
hoàn cảnh khó khăn về kinh tế tài chính. Muốn vượt qua
những cảnh xung đột, những giờ phút căng thẳng ấy, mỗi
người, dù là vợ hay chồng, cha mẹ hay con cái, đều phải
thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô: “Tôi đến để phục vụ
chứ không để được phục vụ”. “Ai muốn làm đầu thì hãy
làm tôi tớ phục vụ mọi người” (x. Mt 20,26-28). Ở đây,
cha mẹ có trọng trách nêu gương cho con cái, vợ chồng

Như thế, gia đình kitô hữu, theo gương đời sống gia đình
của Thánh Gia Thất, với tình yêu thương và tha thứ, với
tinh thần phục vụ quảng đại và vô vị lợi, sẽ là ngọn đèn
tỏa sáng, sẽ là cái nôi hạnh phúc và đem lại hạnh phúc
cho anh em đồng bào trong xã hội chúng ta hôm nay.
http://giaophanthaibinh.org

The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph, Cycle B
First Reading: Genesis 15:1-6; 21:1-3
(or the first reading from Cycle A: Sirach 3:2-7,12-14)
God fulfills his promise to Abraham, and Sarah gives
birth to a son.

a woman was considered ritually unclean for 40 days.
After the birth of a daughter, a woman was considered
unclean for 80 days. In order to be restored to ritual
purity, a Jewish woman performed the appropriate rites of
purification and made the prescribed ritual offering.

Responsorial Psalm: Psalm 105:1-6,8-9 (or the psalm
Today’s Gospel notes that Jesus was circumcised on the
from Cycle A: Psalm 128:1-5)
A prayer of thanksgiving to God for his faithfulness to his eighth day after his birth, in accordance with the Mosaic
covenant.
Law. At that time, he was called Jesus, the name he was
given by the angel Gabriel. On the 40th day after Jesus’
Second Reading: Hebrews 11:8,11-12,17-19 (or the
birth, Mary performed the appropriate purification rites
second reading from Cycle A: Colossians 3:12-21)
and made her offering at the Temple. Although the Law
Paul examines Abraham’s example of faith.
of Moses required an offering of a lamb, those who could
not afford a lamb could substitute two turtledoves or two
Gospel Reading: Luke 2:22-40 (or shorter form: Luke
pigeons. In this scene, Luke identifies Joseph and Mary as
2:22,39-40)
being poor, and indeed throughout Luke’s Gospel, Jesus
Mary and Joseph present Jesus at the Temple in
will show special concern for the poor.
accordance with the Law of Moses.
Another Jewish rite referenced in this Gospel is the
Background on the Gospel Reading
dedication of the firstborn son to the Lord. In
Today the Church celebrates the Feast of the Holy Family. remembrance of the feast of Passover, when the firstborn
This celebration is assigned to the Sunday within the children of the Israelites in Egypt were saved from death,
octave of Christmas. The Gospel for today is taken from the Law of Moses prescribed that all firstborn males of
the Gospel according to Luke and is part of Luke’s Israel should be consecrated to the Lord. In this tradition,
Infancy Narrative.
Mary and Joseph present the infant Jesus in the Temple in
Jerusalem.
Today’s Gospel describes the presentation of the child
Jesus in the Temple and shows Joseph and Mary as In Jerusalem, Luke reports that Mary and Joseph
devout Jews, following the prescriptions of the Law of encounter two devout Jews, Simeon and Anna, who
Moses. The Gospel alludes to several aspects of the Law recognize the infant Jesus as the fulfillment of Israel’s
of Moses: circumcision, the dedication of the firstborn son hope for redemption. In Simeon’s words we find a
to the Lord, and the purification of a woman after prediction of Mary’s witnessing of Jesus’ death on the
childbirth.
cross. The Canticle of Simeon, also called by its Latin
name, Nunc Dimitis, is prayed at night prayer, or
According to the Law of Moses as presented in the Book compline, during the Liturgy of the Hours.
of Leviticus, a woman was considered ritually unclean
during her menstrual period and for a prescribed period of
https://www.loyolapress.com/
time following the birth of a child. After the birth of a son,
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THE NATIVITY OF THE LORD (CHRISTMAS) MASS DURING THE DAY
First Reading
Isaiah 52:7-10
God's salvation is announced to the world.
Responsorial Psalm
Psalm 98:1-6
A prayer of praise for God's salvation.
Second Reading
Hebrews 1:1-6
God now speaks to us through his Son.
Gospel Reading
John 1:1-18 (or shorter form, John 1:1-5, 9-14)
John announces that in Jesus, the Word became flesh and
dwelt among us.
Background on the Gospel Reading
There are four Masses that are celebrated for the Feast of
Christmas and each is given its own set of readings to
help us contemplate Christ’s birth. The Gospel for the
Vigil Mass on Christmas Eve is taken from the beginning
of the Gospel of Matthew. The Mass at midnight
proclaims the birth of Jesus through the Gospel of Luke.
The Mass at dawn on Christmas morning continues the
story of the birth of Jesus as found in Luke’s Gospel,
ending with the shepherds’ visit to the infant Jesus. In
each of these Gospel readings, we hear portions of the
infancy narratives with which we are familiar.
The Gospel for the Christmas Mass during the day is
taken from the beginning of John’s Gospel, but this part
of John’s Gospel is not an infancy narrative like those
found in the Gospels of Matthew and Luke. Instead,
John’s Gospel starts at the very beginning and presents
the Creation story as the framework for announcing the
Incarnation. John’s opening words echo the first verse in
the Book of Genesis. This framework invites us to view
Jesus’ birth from God’s perspective. Each of the Gospels
makes clear that Jesus’ birth was the result of God’s
initiative. John’s Gospel, however, emphasizes that
Jesus’ birth was the divine intention from the moment of
Creation.
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As we observe in today’s reading, the Gospel of John
includes highly philosophical and theological language.
One example that particularly stands out in this Gospel is
John’s repeated references to “the Word” in the opening
verse. This expression (logos in the Greek) borrows from
a concept found in both Jewish and Greek thought. Jews
used this phrase to describe God’s action in the Creation
story, for example, and in the Wisdom literature. In
Greek thought, the logos was understood as an
intermediary between God and humanity. John and
others in the early Church adopted this language to
describe God’s incarnation in Jesus. As the term was
used to express the Trinitarian faith of Christians, the
Word came to be equated with the Second Person of the
Trinity.
In this prologue to the Gospel of John, we also hear the
main themes that will be developed in his Gospel. These
are often presented as dualities: light and dark, truth and
falsehood, life and death, and belief and unbelief. We
also hear in this prologue a unique aspect of John’s
Gospel, the theme of testimony. John the Baptist was
sent by God to testify to Jesus, the light. Others in this
Gospel will also offer testimony about Jesus. The reader
is invited to accept this testimony, which bears witnesses
to Jesus, the Son of God. But even more directly, Jesus’
action and words will testify to Jesus’ identity as God’s
Incarnate Word.
Thinking about Jesus’ birth in these theological and
cosmological terms is particularly appropriate as we
celebrate the Feast of Christmas in the darkness of
winter. At this time, nature itself seems to remind us of
the darkness of sin. Into this darkness, in the midst of our
sinfulness, God comes to dwell among us. John’s Gospel
reminds us that through the Incarnation, God saves us
from the darkness of sin and makes us his children.
www.loyolapress.com
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