CHÚA NHẬT II
MUA VỌNG
NĂM C
2nd Sunday of Advent

Ngày 9 tháng 12
năm 2018

GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

GIOAN TIỀN HÔ

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:
Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Phêrô Nguyễn Đức Cường
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):
Mở:6:00 am Đóng:10:00 pm

Bên bờ sông Giocđan, Gioan đã chu toàn sứ mạng của mình. Ông đã rao giảng sự sám
hối ăn năn, đó chính là điều kiện để được đón nhận vào Nước Trời. Nước Trời hiện giờ
là đời sống ân sủng, là trở nên phần tử của Giáo Hội. Còn Nước Trời mai sau chính là
niềm hạnh phúc vĩnh cửu.
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THÁNH LỄ:
Hằng Ngày
7:00 am (Thứ Hai đến Thứ Bảy)
7:30 pm (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Trưởng Ban Phụng Vụ
Phạm Harry Hưng
832.640.9417
Phụ Trách Thánh Lễ Cuối Tuần
Thứ Bảy
6:00 pm

Lê Văn Minh
832.858.1597

Chúa Nhật
7:00 am
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
9:00 am

Bùi Ngoan
281.745.6286

11:00 am

Phạm Bình Hải
281.299.4307

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn

Gioan đã rao giảng bằng những lời nói đơn sơ, không văn hoa bóng bảy: Hãy sám hối
ăn năn vì Nước Trời đã gần đến. Hãy dọn đường cho Chúa: quanh co uốn chon gay, gồ
ghề san cho phẳng, hố sâu lấp cho nay và nơi cao phải bạt xuống. Ông không phải chỉ
rao giảng bằng lời nói suông, mà còn bằng chính đời sống của mình. Và như vậy, lời
nói của ông luôn đi đôi với việc làm. Ông sống, ông làm trước đã, rồi sau đó ông mới
giảng, mới dạy, nên lời giảng dạy của ông luôn có một sức lôi cuốn và hấp dẫn.

Thực vậy. Đời sống của ông là một đời sống khắc khổ: Ông mặc áo lông lạc đà, thắt
lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu với mật ong rừng. Thái độ và cung cách của ông là
thái độ và cung cách của một kẻ khiêm nhường: Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho
Ngài. Ông chỉ biết một việc, đó là tìm mọi cách để làm vinh danh Chúa: Ngài cần phải
lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Ông đã sai các môn đệ đến với Chúa Giêsu, có ý cho các
ông nhận biết Chúa. Dù các môn đệ có từ bỏ mình mà đi theo Chúa, thì ông cũng
không buồn. Chính ông đã giới thiệu Chúa Giêsu cho đám đông: Đây Chiên Thiên
Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Và dù dân chúng có tin theo Chúa, thì ông cũng
không bao giờ tỏ ra hậm hực và tức tối. Ông sẵn sàng rút vào bóng tối, để Chúa được
nhận biết, và ông đã chết một cách đau thương trong ngục tù của vua Hêrôđê.
Sau cùng, đời sống của ông là một đời sống cầu nguyện. Thực vậy, ông đã ở trong
hoang địa ngay từ thời còn niên thiếu, để được lắng nghe tiếng Chúa và để được kết
hiệp mật thiết với Ngài. Ông đã chu toàn sứ mạng của một vị tiền hô, như lời tiên tri
Isaia đã loan báo: Đây ta sai sứ thần của Ta đi trước mặt ngươi, để dọn đường cho
ngươi.
Chúng ta cũng vậy. Mỗi người chúng ta cũng phải trở nên một vị tông đồ nhiệt thành,
một vị tiền hô hăng hái của Chúa. Cái nguyên tắc hướng dẫn cho mọi hành động của
chúng ta, đó là ở mọi nơi và trong mọi lúc, với bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng
hãy tìm vinh danh Chúa và lợi ích của các linh hồn. Vì thế, hãy thực thi tinh thần của
Gioan: Ngài can phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Hãy làm mọi việc, miễn sao Đức
Kitô được rao giảng và được nhận biết.
Muốn chu toàn sứ mạng ấy, thì lời nói mà thôi chưa đủ, chúng ta còn phải sống niềm
tin của chúng ta. Hay nói cách khác: Hãy làm rồi mới giảng, như Chúa Giêsu. Ngài đã
khởi sự thi hành trước đã, rồi sau đó mới loan truyền, chứ không như bọn biệt phái, đã
bị Chúa kết án: Họ nói mà không làm.
Mỗi người chúng ta phải là một Gioan tiền hô của Chúa, thế nhưng chúng ta đã nói gì
và nhất là đã làm gì để chuẩn bị cho những người chung quanh đón nhận Chúa? Hay
chỉ vì những gương mù gương xấu của chúng ta với một đời sống khô khan và nguội
lạnh, đã làm thui chột hạt giống Tin Mừng đã nảy mầm trong cõi long những người
anh em.
https://baoconggiao.net
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THÔNG BÁO GIÁO XỨ

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:
Phạm Harry Hưng

THĂM VIẾNG CÁC BỆNH NHÂN TRONG MÙA VỌNG
Những anh chị em yếu bệnh muốn đón nhận Bí Tích: Giải Tội, Xức Dầu Thánh và Mình
Thánh Chúa tại tư gia / viện dưỡng lão, vào ngày Thứ Tư trong Mùa Vọng. Xin liên lạc:
Văn Phòng giáo xứ (281-495-8133) hoặc
Ban Xã Hội: Ông Vũ Duy Dương (281-983-9062),
Bà Nguyễn Thị Anna (713-517-1621),
Ông Đỗ Trung (832-788-9606)
để các cha chánh và phó xứ sẽ đến ban các Bí Tích.
TRƯỜNG MẪU TÂM
Chúa Nhật, ngày 16 tháng 12, các Lớp Giáo Lý và Việt Ngữ sẽ học chung sau Thánh Lễ
2:30 pm. Các em sẽ học từ 3:45pm đến 5:00 pm. Xin quý Phụ Huynh đến đón con em
đúng giờ. Giờ học chỉ có thay đổi cho tuần này.

- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Phó Chủ Tịch
Phạm Phi Anh
832.723.7345
Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Vũ Hữu Thự
832.247.5969
Trường Đạt
281.389.0958

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

TỐI THỨ NĂM, NGÀY 13 THÁNG 12
Sẽ không có Thánh Lễ 7:30 tối, Đức Hồng Y và các Cha trong Tổng Giáo Phận họp mặt
dịp lễ Chúa Giáng Sinh.

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621

Các lớp Bí Tích (Thêm Sức và Xưng Tội Lần Đầu) vẫn học như thường lệ.
HỌP PHỤ HUYNH LỚP XƯNG TỘI LẦN ĐẦU
Để chuẩn bị cho ngày xưng tội lần đầu của các em, xin kính mời quý phụ huynh đến
tham dự buổi họp vào Chúa Nhật, ngày 16 tháng 12 lúc 12:45 trưa trong Nhà Nguyện.
PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2019
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 mẫu tự ABC. 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.
NHÀ HÀNG VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI BẢO TRỢ GIÁO XỨ
Khách hàng đến các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại mang RECEIPT về cho Giáo Xứ,
các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại sẽ ủng hộ một phần tổng số tiền trên RECEIPT để
giúp xây dựng Giáo Xứ. Các RECEIPT có thể trao cho Văn Phòng Giáo Xứ hoặc bỏ
vào giỏ quyên tiền hay thùng khấn để cuối nhà thờ.
Các Nhà Hàng và Cơ Sở Thương Mại Bảo Trợ Giáo Xứ:
 Phở Duy - 10%
 Nhà Hàng Kim Sơn - 10%
 68 Crawfish & Seafood Express - 15%
 Affordable Pharmacy - 25% (sau các chi phí)

Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411

TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $18,197 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714

TIỆC TẤT NIÊN ĐÓN XUÂN KỶ HỢI

Thiếu Nhi Thánh Thể
Lê Quyên
281.943.4255
Lêgiô Marie
Nguyễn Ngọc Thiên
832.433.2198
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
Vũ Ngọc

832.473.3767

Kính thưa quý cha, quý thầy Phó Tế, quý cụ, quý ông bà anh chị em,
Tiệc Tất Niên và đón chào năm mới Xuân Kỷ Hợi của giáo xứ sẽ được tổ chức vào thứ
Sáu, ngày 1 tháng 2 năm 2019 vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Kim Sơn Bellaire. Đây
là truyền thống của giáo xứ chúng ta trong nhiều năm qua mỗi dịp Xuân về Tết đến.
Năm nay, chúng ta chú trọng vào việc gặp mặt thân mật đầu năm với nhau qua một
chương trình văn nghệ mừng Xuân đặc sắc cùng với các món ăn ngon miệng đón chào
Xuân mới. Kính mong quý ông bà anh chị em cùng tham dự buổi tiệc truyền thống và
đến với giáo xứ, đến với anh chị em chúng ta, và nhất là đến với nhau với những lời
chúc tốt đẹp nhất của những ngày đầu Xuân.
Muốn có vé tham dự xin liên lạc quý anh chị em phân phối vé sau các thánh lễ, hoặc liên
lạc: Các trưởng hội đoàn hoặc Văn phòng giáo xứ 281.495.8133.
Giáo xứ cảm ơn sự tham dự của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
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CHƯƠNG TRÌNH MÙA VỌNG
TĨNH TÂM
*Những ngày Tĩnh Tâm: Thánh Lễ 7 am và 6:00 pm*
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 12
7:00 PM-9:00 PM
Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12
7:00 PM-9:00 PM
BÍ TÍCH HÒA GIẢI

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: 6pm Thứ Bảy
Nguyễn Đức Khang
Sao Mai: 7am Chúa Nhật
Nguyễn Thị Thu Hà
Cecilia: 9am Chúa Nhật
Nguyễn Mười

Maria Mẹ Thiên Chúa: 11am Chúa Nhật
Nguyễn Thành Long
LifeTeen: 2:30 pm Chúa Nhật
Cao Điệp Emily
Augustinô: 7pm Chúa Nhật
Vũ Mộng Chi

Thứ Hai, ngày 3 tháng 12
Thứ Ba, ngày 4 tháng 12
Thứ Hai, ngày 10 tháng 12
Thứ Ba, ngày 11 tháng 12

7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM
7:00 PM - 8:30 PM

THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH
Thứ Hai, ngày 24 tháng 12
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh
5:00 PM
Hoạt Cảnh Giáng Sinh
9:00 PM
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh
10:00 PM
THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Thứ Ba, ngày 25 tháng 12
Thánh Lễ: 7:00, 9:00 và 11:00 sáng

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
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Hiệu Trưởng
Dương Thanh Loan
832.420.8868
Trưởng Ban Giáo Lý
Lê Thị Hiền
713.256.7344
Trưởng Ban Việt Ngữ
Đặng Chí
713.906.1661
Giáo Lý Tân Tòng
Đoàn Hồng Phúc
281.250.8579
Lớp Rửa Tội Trẻ Em
Nguyễn Ngọc Thảo
832.298.5463
Lớp Dự Bị Hôn Nhân
Phó Tế Nguyễn Cường
713.446.3591
Đoàn Hằng
Ban Xã Hội
Vũ Duy Dương
281.983.9062
Ban Trật Tự
Phạm Phan Anh Dũng
832.614.2311
Ban Kiến Thiết
Nguyễn Mậu Bình

832.978.4542
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NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN II/MÙA VỌNG/C
Thứ hai ngày 10/12 – Lc 5, 17 – 26
Nội dung Tin Mừng
 Chúa chữa lành một người bại liệt được thòng xuống ngay
trước mặt Người…từ mái ngói dở ra phía trên…
 Chúa chữa lành người bại liệt ấy với công thức Cứu Thế :
Này anh, tội anh được tha cho anh rồi…
 Nhóm kinh sư và Pha-ri-siêu…khó chịu về “công thức chữa
lành” ấy…
 Và để cho tất cả mọi người thấy rằng Người đủ uy lực cứu
thế để chữa lành, Chúa lên tiếng: Tôi bảo anh: Đứng dậy,
vác giường mà đi về nhà!
 Không ít những người tin Chúa – và hầu hêt những người
không tin trong hôm nay – vẫn hoặc thầm nghĩ, hoặc công
khai lên tiếng: Ai có thể tha tội, ngoài một mình Thiên
Chúa?
 Thế nhưng Đức Giê-su là Ngôi-Lời-Nhập-Thể của Thiên
Chúa nên Người đủ quyền năng cứu thế để chữa lành với
công thức: Tội anh được tha…
 Quyền năng ấy – trước khi về với Thiên Chúa là Cha –
Người trao lại cho Giáo Hội: Thầy bảo thật anh em : dưới
đất, anh em cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc như
vậy!
 Mùa Vọng là thời gian giúp con cái Chúa có dịp nhìn lại
tình trạng sức khỏe tâm hồn của mỗi chúng ta, và chạy đến
với Giáo Hội để - qua Giáo Hội – chúng ta được chữa
lành…Đồng thời cũng được hưởng nỗi niềm hạnh phúc của
sự lành lặn – thứ hạnh phúc khi được nghe: Tội anh được
tha cho anh rồi…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Thấy họ có lòng tin như vậy , người bảo: “Này anh, tội
anh được tha cho anh rồi.” (c. 20)
Danh ngôn
Mỗi người thay đổi từng ngày từng ngày, và …sau vài năm
trôi qua, đã trở thành người hoàn toàn khác.
George Sand

Thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta đợi ai đó khác, hoặc nếu
chúng ta đợi tới một lúc nào đó khác. Chúng ta là người mình
đang đợi. Chúng ta là thay đổi mình đang tìm kiếm.
George Bernard Shaw
Người không thể thay đổi cách nghĩ chẳng thể thay đổi được
gỉ.
Barack Obama
Một người tròn trịa không thể mong vừa cái lỗ vuông ngay lập
tức. Anh ta phải có thời gian để thay đổi hình dạng của mình.
Mark Twain
Thay đổi khó khăn nhưng thường cần thiết để sống còn.
Les Brown
Thứ ba ngày 11/12 – Mt 18, 12 – 14
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su chia sẻ với các môn đệ về NIỀM VUI của
người mục tử khi tìm lại được con chiên bị lạc – niềm vui
tìm lại được ấy còn lớn hơn cả niềm vui về 99 con không bị
lạc…
 Và cuối cùng thì Chúa khẳng định: Cha của anh em –
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Đấng ngự trên trời – không muốn một ai trong những kẻ bé
mọn phải hư mất…
 Vì không muốn một ai phải hư mất…nên Người được Chúa
Cha sai đến trần gian để đi tìm…Người sai Giáo Hội tiếp
nối công cuộc kiếm tìm qua các giai đoạn suốt giòng lịch
sử con người…cho đến Ngày Tận Chung…
 Giáo huấn về sự KIẾM TÌM này đưa ra cho chúng ta –
trong Mùa Vọng của Năm Phụng Vụ Mới – hai điều để suy
nghĩ: - với bản thân, chúng ta có nghe tiếng Chúa gọi tên
mình trên đường kiếm tìm mình không? – chúng ta đã và
đang góp công sức của mình để cùng với Giáo Hội kiếm
tìm anh chị em mình không?
 Và cuối cùng, chúng ta có thực sự có được NIỀM VUI khi
một anh chị em của chúng ta được tìm thấy?
Giáo huấn Tin Mừng
 “Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không
muốn một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư
mất.” (c.14)
Danh ngôn
Kỳ tích là con cưng của tín ngưỡng.
Johann Wolfgang von Goethe
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là sử dụng nó cho điều gì đó sẽ
trường tồn hơn nó.
William James
Cuộc sống là một món quà, và nó cho ta đặc ân, cơ hội, và
trách nhiệm trao tặng lại điều gì đó bằng cách trở nên lớn lao
hơn.
Tonny Robbins – tác giả, doanh nhân, nhà từ thiện
người Mỹ…
Một trong những bí mật của cuộc sống: tất cả những gì thực sự
đáng làm đều là những gì chúng ta làm vì người khác.
Lewis Carroll - bút danh của nhà văn, nhà toán học, nhà
thần học người Anh Charles Cufwidge Dodgson
(1832-1898)…

Thứ tư ngày 12/12 - Mt 11 , 28 – 30
Nội dung Tin Mừng
 Trong thời gian đi rao giảng, Chúa Giê-su đã lên tiếng kêu
gọi tất cả nhưng ai cảm thấy bị đè bẹp dưới gánh nặng của
cuộc sống hãy đến với Người… để được nghỉ ngơi, bồi
dưỡng…
 Người cũng mời gọi chúng ta hãy mang lấy “ách” của
Người và học với Người để sống hiền hậu và khiêm nhường
– dĩ nhiên ách của Người là ách Tình Yêu…Khi người ta
thực sự sống Tình Yêu thì mọi thứ “ách” của cuộc sống
chẳng qua chỉ là những dấu chứng cho thấy một Tình Yêu
chân thực…
 Chúa cũng mời gọi chúng ta học hỏi Người để sống hiền
hậu và khiêm nhượng – sự hiền hậu và khiêm nhượng của
một Vị Thiên Chúa - vâng lời Chúa Cha và say mê con
người – bằng lòng nhập thế, nhập thể…để con người có thể
đụng tới, sờ vào sự Hiền Hậu, lòng Khiêm Nhượng nơi
Đấng tượng thai trong lòng Mẹ, sinh ra trong Hang Đá,
lăn lóc trong Rao Giảng, lê lết vác Thánh Giá…và gục đầu
trút hơi trên Thánh Giá…
 Mùa Vọng giúp chúng ta dừng lại bên đường đời và cõi
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lòng mình để chiêm ngưỡng, đụng tới và sờ vào…rồi thể
hiện suốt năm sống với chung quanh mình…

Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc càng khó
khăn hơn, nhưng chính trong khi chống lại gian khổ mà sức
mạnh nội tâm của con tim được hình thành.
Vincent Van Gogh

Giáo huấn Tin Mừng
 "Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học cùng tôi, vì
tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ
được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (c. 29)

Tôi luôn có nhiều trở ngại trong cuộc đời. Nhưng đôi môi tôi
không biết điều đó, Chúng luôn mỉm cười.
Charlie Chaplin

Danh ngôn
Sự kiên nhẫn của hôm nay có thể biến những những nản lòng
của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục
đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày
hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.
William Arthur Ward

Thứ sáu ngày 14/12 – Lễ thánh Gioan Thánh Giá, linh mục,
tiến sĩ Hội Thánh – Mt 11, 16 – 19
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su tỏ ra khó chịu về thói quen “áp đặt” điều
mình muốn lên người khác nơi những người có trách nhiệm
trong Do Thái giáo cũng như quảng đại đa số con người…
 Với Gioan chay tịnh, họ cho rằng ông ta bị quỷ ám…Với
Đấng là “Thiên-Chúa-Ở-Cùng-Chúng ta” khi Người chung
chia vui buồn với mọi người, họ cho rằng đấy là tay bợm
nhậu và la cà với bọn tội lỗi…
 Thế nhưng có một thực tế luôn có giá trị: đấy là Đức Khôn
Ngoan được chứng minh bằng hành động…
 Vị thánh Giáo Hội kinh nhớ hôm nay – thánh Gioan Thánh
Giá giúp chúng ta suy nghĩ và sống thực tế ấy: Gia nhập
Dòng Kín Carmêlô năm 1542…Năm 1567, Gioan chịu
chức linh mục và gặp được Tê-rê-xa Cả…Các ngài quyết
định cải tổ Dòng Kín, đưa Dòng trở lại với những khuôn
mẫu nguyên thủy do Đấng Sáng Lập ấn định…Cuộc cải tổ
gặp nhiều thử thách…Nhiều người không đồng ý, thậm chí
chống đối…Họ bắt Gioan giam vào phòng tối, sỉ nhục và
bỏ đói ông…Ông đã có tên là Gioan Thánh Giá trong giai
đoạn này…Sau đó, ông về sống ở tu viện Bê-a và dành thời
gian để sáng tác những tác phẩm hướng dẫn đời sống
thiêng liêng rất có giá trị, chẳng hạn như cuốn “Bài ca
thiêng liêng”…Thánh nhân qua đời ngày 14/12/1591…
 Phận số chung của những người theo Chúa là như vậy: yêu
mến đời sống nghiêm túc và bị những người không thích
chống đối…Mùa Vọng và mừng thánh Gioan Thánh Giá
cũng là dịp để chúng ta nhắc nhau: sự nghiêm túc trong
cuộc sống vốn không được mấy người đón nhận, nhưng
chúng ta phải cố gắng tập để yêu thích nó…

Những con đại bàng đơn độc sải cánh giữa những đám mây,
bay với tư thế yên lặng và bình thản. Trong khi gà tây, giữa
bầy đàn loang quanh trên mặt đất, làm đầy không gian với
những tiếng ồn ào.
William Arthur Ward
Người biết cung kính sẽ không nhục mạ mọi người xung
quanh. Người hiều cách khắc chế bản thân sẽ không xâm
phạm người bên cạnh. – Cung giả bất vũ nhân, kiệm giả bất
đoạt nhân.
Lão Tử
Thứ năm ngày 13/12 – Lễ thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo
Mt 11 , 11 – 15
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su tôn vinh thánh Giaon Baotixita…
 Người nhìn thấy nơi Gioan sức mạnh giúp ông hoàn thành
sứ mệnh của người tiền hô và cũng là sức mạnh để có được
Nước Trời…
 Người kết luận: Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh,
ai mạnh sức thì chiếm được…
 Vị thánh Giáo Hội mừng hôm nay – thánh nữ Lucia, trinh
nữ, tử đạo – cũng là mẫu gương diễn tả điểu Chúa dạy đó:
Quyết tâm dâng trọn đời mình cho Chúa, dù mẹ ép phải kết
hôn nhưng thánh nữ nhất mực từ chối…Sau khi cầu nguyện
cho mẹ khỏi căn bệnh ngặt nghèo, mẹ để thánh nữ tự quyết
đời mình…Ngài bán của hồi môn, chia cho những người
khốn cùng, sống cuộc đời kham khổ…Người thanh niên bị
chối từ hôn nhân đã tố ngài với vua quan và ngài bị bắt.
Quan tìm mọi cách buộc ngài phải thờ thần ngoại giáo,
nhưng ngài can đảm từ chối…Quan tìm cách phá hỏng đức
khiết tịnh nơi ngài bằng cách cho người đưa ngài đến
những chỗ ăn chơi trụy lạc, nhưng Chúa giúp ngài, làm cho
ngài trở nên nặng nề không ai có thể đưa đi được…Ngài tử
đạo khoảng năm 303…
 Giáo huấn Tin Mừng, sức mạnh của vị Tiền Hô, lòng can
trường của thánh nữ Lucia…là những nhắc nhở chúng ta
trong Mùa Vọng: muốn chiếm được Nước Trời chúng ta
phải có sức mạnh chống lại sự xấu, sự dữ…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Nhưng Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành
động” (c. 19b)
Danh ngôn
Ít người sinh ra đã can đảm; rất nhiều người trở thành như vậy
qua rèn luyện và kỷ luật.
Flavius Vegetius Renatus (+ 450 SCN) – chuyên gia
quân sự La mã…
Cái giá của sự vượt trội là kỷ luật. Cái giá của sự tầm thường
là thất vọng.
William Arthur Ward

Giáo huấn Tin Mừng
 “Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời
phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm
được.” (c. 12)

Những người tốt nhất có cảm xúc trước cái đẹp, lòng can đảm
để mạo hiểm, kỷ luật để nói sự thật, khả năng để hy sinh. Trớ
trêu thay, những đức hạnh của họ khiến họ mong manh; họ
thường bị tổn thương, đôi lúc bị hủy diệt.
Ernest Hemingway

Danh ngôn
Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ.
Benjamin Franklin
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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Thứ bảy ngày 15/12 – Mt 17 , 10 – 13

Để xua đi lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi,
Để yêu và cười và cho đi…
Năm mới tươi sáng được trao cho tôi
Để sống nhiệt huyết từng ngày,
Để phát triển từng ngày và cố gắng
Nỗ lực hết sức của mình…

Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su tôn vinh Gioan Tẩy Giả như là Êlia của Tân
Ước – người dọn đường và tiền hô vô cùng nhiệt tình…
 Những Gioan Tiền Hô của hôm nay – giữa bộn bề man trá
và tham vọng – cũng phải là những con người nhiệt tình với
công việc làm cho Chúa được mọi người đón nhận qua
cách sống ngay chính của mình dù có thể sẽ phải chịu
nhiều thiệt thòi…

Tôi được trao cơ hội
Để một lần nữa sửa chữa lại sai lầm,
Để cầu nguyện cho hòa bình, để trồng cây cối,
Và để cất tiếng ca vui tươi…
William Arthur Ward

Giáo huấn Tin Mừng
 “Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-lia đã đến rồi và
họ không nhận ra ông, nhưng đã đối xử với ông theo ý họ
muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như
thế.” (c.12)

Nhiệt huyết là mẹ của nỗ lực, và không có nó, ta không thể đạt
được điều gì to lớn.
Ralph Waldo Emerson
Không ai già hơn những người đã sống cạn bầu nhiệt huyết.
Henry David Thoreau

Danh ngôn
Lại một năm mới đến…
Lại một năm để sống,

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Second Sunday of Advent
Cycle C
First Reading
Baruch 5:1-9
Jerusalem shall see the splendor of God's glory.

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.

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

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.

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.

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 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.

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.

www.loyolapress.com

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
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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TÌM NGƯỜI
Anh Dũng (ở Cali) tìm bạn đồng hương
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Xin liên lạc 818-854-2662
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MY PLUMBING
SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER

JOHN TUAN DINH
832.654.6727
Lớp THỂ DỤC DƯỠNG SINH
THAO TÁC CỘT SỐNG VÀ TỨ CHI
Mỗi tuần tập 2 ngày
thứ ba và thứ năm
từ 6:45pm tới 8:45pm
tại Hội Trường Mẫu Tâm
thuộc Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể.
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281.988.6155

HƯƠNG XUÂN TOFU

8388 W. Sam Houston S. Suite 134
Houston, Texas 77072
 Hương Xuân sản xuất đậu hũ tươi (trắng)

và chiên mỗi ngày

 Đậu hũ Hương Xuân không sử dụng thạch

cao và chất bảo quản

 Đậu hũ Hương Xuân đang có bán tại các chợ:

THANH BÌNH, TIẾN HƯNG, BẾN THÀNH,
VIỆT HOA, ĐỒNG KHÁNH, THẮNG HƯNG I,
THẮNG HƯNG II, HƯNG ĐÔNG, HUY VIDEO,
MỸ HOA, HỒNG KÔNG II & IV
Xin gọi:
832.581.5180 & 281.416.6231
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