CHÚA NHẬT I
MUA VỌNG
NĂM C
1st Sunday of Advent

Ngày 2 tháng 12
năm 2018

GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

HÃY NHÌN ĐƯỜNG

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

Ít năm trước đây, có một bác tài xế xe buýt ở bên Mỹ, đã đạt kỷ lục xuất sắc. Suốt hai
mươi ba năm trong nghề, bác đã đi được trên một triệu năm trăm cây số mà không gây
nên một tai nạn nào. Khi được hỏi làm sao mà bác đạt được kỷ lục ấy, thì bác đã trả lời
một cách đơn giản đó là hãy nhìn đường.
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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

Đoạn Tin Mừng sáng hôm nay cũng đem lại cho chúng ta một lời khuyên tương tự:
Hãy tỉnh thức luôn. Ý tưởng này được nhắc đi nhắc lại bằng những hình thức khác
nhau: Hãy coi chừng, hãy chú ý, hãy ngẩng đầu lên.
Đó không phải chỉ là một lời khuyên có ích cho đời sống thiêng liêng, mà còn là một
quy luật cho những sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Đúng thế, chúng ta vốn
thường nói: Hãy chú ý, hãy nhìn cho kỹ và hãy đề cao cảnh giác.
Để lái một chiếc xe, chúng ta phải nhìn đường. Một cầu thủ trên sân cỏ, phải lẹ mắt để
sẵn sàng đối phó với những cảnh huống bất ngờ. Anh phải theo sát trái banh. Trong
lớp, các em phải chăm chú lắng nghe những lời thày cô giảng dạy.
Qui luật này cũng được áp dụng trong những công việc bình thường nhất. Một bà mẹ,
phải canh chừng đứa con nhỏ, kẻo nó té ngã xuống sông, xuống ao... Phải để ý tới cái
nồi, cái chảo trên bếp, kẻo món ăn bị cháy khê cháy khét.
Cuộc sống giống như một chuyến xe mà chúng ta là người tài xế. Chúng ta không phải
chỉ có một trách nhiệm đối với bản thân mà còn có cả trách nhiệm đối với người khác.
Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, chúng ta cần phải nhìn đường, cần phải chú ý để
khám phá ra sự hiện diện của Chúa. Thực vậy, Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng kẹt một
nỗi, Ngài lại là Đấng thiêng liêng, nên con mắt phàm trần của chúng ta không thể nào
nhìn thấy. Tuy nhiên với con mắt đức tin, chúng ta có thể khám phá ra Ngài.
Trước hết, Ngài ngự thật trong Bí tích Thánh Thể. Vì thế khi tham dự thánh lễ, chúng
ta phải tỉnh thức phần xác, không ngủ gà ngủ gật đã đành, mà còn phải tỉnh thức cả
phần hồn bằng cách kết hiệp tâm tình của chúng ta vào với những lời kinh, những tiếng
hát, nhất là khi lên rước lễ, chúng ta sẽ được kết hiệp với Chúa, Đấng mà ngày xưa đã
sinh ra trong máng cỏ Bêlem.
Với con mắt đức tin, chúng ta sẽ thấy Chúa hiện diện qua những sự kiện, qua những
biến cố xảy đến và bằng một bàn tay uy quyền và yêu thương, Ngài đang hướng dẫn cả
lịch sử của nhân loại, điều cần thiết là chúng ta phải tìm biết và thực thi thánh ý Ngài
qua những biến cố, những sự kiện, những dấu chỉ của thời đại.

9:00 am

Bùi Ngoan
281.745.6286

11:00 am

Phạm Bình Hải
281.299.4307

Và sau cùng, với con mắt đức tin, chúng ta sẽ thấy Chúa không phải chỉ đến với chúng
ta trong đêm Giáng sinh, mà Ngài còn viếng thăm bản thân chúng ta khi chúng ta từ
giã cuộc đời, cũng như Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết
vào ngày tận cùng của trời và đất.

2:30 pm

Thánh Lễ Anh Ngữ
Theo CT Trường Mẫu Tâm

Thế nhưng, chúng ta có biết tỉnh thức và nhất là chúng ta có biết chuẩn bị cho ngày giờ
Chúa viếng thăm bản thân chúng ta hay không?

7:00 pm

Trần Văn Quang
832.566.3664

Giải Tội:

www.tonggiaophanhanoi.org

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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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:
Phạm Harry Hưng
- Ủy Viên Thánh Nhạc:
Nguyễn Duy Khang

TIỆC TẤT NIÊN ĐÓN XUÂN KỶ HỢI
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.

- 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
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước

281.745.6286
281.435.4690
832.877.2074

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Trọng Tân

281.902.8800

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
Nguyễn Quang Hưng
713.894.7411
Dòng Ba Đa Minh
Hoàng Kim Thanh
832.643.9714
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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
THÁNH LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (LỄ BUỘC)
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 12: Thánh Lễ Vọng 6 giờ tối
Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12: Thánh Lễ 7 giờ, 9 giờ và 11 giờ sáng
(Thánh Lễ 6 giờ chiều thứ Bảy như thường lệ, thay cho Chúa Nhật)
TĨNH TÂM MÙA VỌNG
Lm. Phạm Hữu Ái, Dòng Xitô, sẽ giảng phòng Mùa Vọng cho Giáo Xứ vào thứ Sáu và
thứ Bảy, ngày 7 và 8 tháng 12 từ 7 giờ tối đến 9 giờ.
Chương Trình Mùa Vọng được đăng trong trang 3 của Bản Tin.
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.
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)
TIỀN QUYÊN GÓP
Các Thánh Lễ cuối tuần vừa qua được $17,258 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

2

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

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

CHRIST, THE INCARNATE WORD

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 I/MÙA VỌNG/C
Tuần đầu tiên của Phụng Vụ năm C
Thứ hai ngày 3/12 – lễ thánh Phanxicô Xaviê, Linh Mục
Mt 16 , 15 – 20
Nội dung Tin Mừng
 Sau khi sống lại và ngay trước lúc trở về với Thiên Chúa
Cha – Đấng đã sai Người đến thế gian – Chúa Giê-su gặp
gỡ Nhóm Mười Một và ra lệnh cho các ông lên đường đi
“khắp tứ phương thiên hạ” để loan báo Tin Mừng cho tất
cả mọi người…
 Thánh Phanxicô Xaviê vâng theo lệnh truyền ấy của Chúa
và bước theo bước chân các Tông Đồ…Là một giáo sư
danh tiếng ở Pháp, miệt mài với chuyện công danh trần tục,
nặng lòng với những giá trị trần gian, thế nhưng – qua
thánh Ignatiô, vị thầy của ngài – Chúa nói với Phanxicô:
Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích
gì? (Lc 9 , 25)…Ngài quyết định bỏ lại sau lưng tất cả để
lên đường mang Tin Mừng bình an đến cho vùng Á Châu
và Ấn Độ…Đâu đâu cũng in dấu chân nhà truyền giáo : Ấn
Độ, Macao, Nhật Bản…và cả Trung Hoa nữa cũng nằm
trong ước mơ của ngài…Thế nhưng cuối cùng thì – ngay
trước cửa ngõ đất nước Trung Hoa – tại đảo Tân Châu,
ngài qua đời ngày 2 tháng 12 năm 1552…
 Hằng ngày – trong các Thánh Lễ - qua phần Phụng Vụ Lời
Chúa, Chúa vẫn muốn dành cho chúng ta – từng người –
những giáo huấn và lời mời gọi: ước mong sao chúng ta
lắng nghe – và theo gương thánh Phanxicô Xaviê – chúng
ta để Lời Chúa biến đổi và hướng dẫn mình, giúp mình biết
loan báo về Chúa qua con người và cuộc sống …
Giáo huấn Tin Mừng
 “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin
Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (c. 15b)
Danh ngôn
Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không
chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.
William Arthur Ward
Giấc mơ bạn mơ một mình chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ bạn
mơ cùng người khác là hiện thực.
John Lennon
Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình
đã cho đi khi còn sống.
Jean Jacques Rousseau
Thứ ba ngày 4/12 – Lc 10 , 21 – 24
Nội dung Tin Mừng
 Chúa Giê-su – lòng tràn trề niềm hoan lạc vì mặc khải
Thiên Chúa là Cha thực hiện nơi các môn đệ và những
người tin – đã cất tiếng tạ ơn Thiên Chúa Cha…
 Mặc khải đó là làm cho các môn đệ và những người tin
nhận ra rằng: Người là Đấng Thiên Chúa Cha sai đến trần
gian để loan báo cho mọi người biết về Chúa Cha và lòng
xót thương Chúa Cha dành cho con người…
 Và Chúa Giê-su cũng muốn cho các môn đệ và những
người tin nhận ra rằng: chúng ta hạnh phúc vì được “thấy”
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Người và được “nghe” Người – điều mà nhiều nhiều
người có danh có phận nhưng lại không có đức tin…để
nhận biết được nỗi niềm hạnh phúc ấy…
 Chúng ta hãy biết trân trọng và vun đắp cho nỗi niềm hạnh
phúc Chúa ban bằng cách sốt sắng nghe Lời Chúa và rước
Mình Máu Chúa mỗi ngày, bởi vì đấy là “nghe” và “thấy”
Người cụ thể nhất…để rồi “sống” điều mình “nghe” và sẻ
chia điều mình “thấy”…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và
nhiều vua chúa muốn thấy điều anh em thấy, mà không
được thấy, nuốn nghe điều anh em đang nghe, mà không
được nghe.” (c. 24)
Danh ngôn
Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin ;
bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.
William Arthur Ward
Hãy tin rằng đời đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ giúp thiết
lập sự thực đó.
William James

Niềm tin cần thiết cho con người. Thật thống khổ cho ai không
tin tưởng.
Victor Hugo
Thứ tư ngày 5/12 – Mt 15 , 29 – 37
Nội dung Tin Mừng
 Tại ven biển hồ Ga-li-lê, chứng kiến đám đông lũ lượt kéo
đến mang theo những người tàn tật, đau yếu…và Người đã
đặt tay chữa lành họ…
 Lòng xót thương của Người đi xa và cụ thể hơn : Người xin
các môn đệ phân phát cá và bánh cho đám đông dân chúng
từ bảy cái bánh và một ít cá nhỏ…
 Dân chúng no nê và số bánh vụn thu gom lại được bảy
thúng đầy…
 Ngày nay, Giáo Hội và tất cả những người tin được Chúa
yêu cầu mang lại sự đầy đủ tinh thần và vật chất cho những
người quanh mình: - về tinh thần, chúng ta an ủi, nâng đỡ
anh chị em…và tìm cách đưa anh chị em ngày càng đến
gần Chúa hơn; - về vật chất, chúng ta góp công góp của
mình có thể…để giúp anh chị em khốn cùng có cơm ăn, áo
mặc – hoặc tự mình ra tay giúp, hoặc cùng với những anh
chị em thiện chí khác…
 Giáo huấn Lời Chúa muốn chúng ta nhớ rằng: Chúa đến
trần gian vì chúng ta và chúng ta có mặt hôm nay giữa trần
thế này vì anh chị em quanh mình…
Giáo huấn Tin Mừng
 “Đức Giê-su gọi các môn đệ mà nói: “Thầy không muốn
giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc
đường.” (c. 32b)
Danh ngôn
Chỉ có cuộc sống vì người khác mới có giá trị.
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Albert Einstein
Cuộc đời không ngợi khen những gì bạn biết mà chỉ tưởng
thưởng cho những gì bạn đã làm.
Napoleon Hill

 Họ tuyên xưng đức tin, nhưng Lời Chữa Lành của Người là

một thử thách đức tin của họ: Các anh tin như thế nào thì
được như vậy – nghĩa là được lành hay không thì tùy thuộc
LÒNG TIN…
 Lời Chúa hôm nay – thứ sáu tuần I/Vọng - dạy chúng ta hai
điều: - nhìn lại xem chúng ta sáng hay mù: không là chuyện
sáng hay mù mắt, nhưng là chuyện “thấy” hay “không
thấy” việc Thiên Chúa – vì thương nhân loại – đã thể hiện
lòng thương ấy qua công cuộc cứu độ của Đức Giê-su; - tin
thì được “thấy” mà “không tin” thì “mù”…Tình trạng
“quáng gà”…được kể như “không tin”…
 Vị thánh Giáo Hội nhớ đên hôm nay – thánh Ambrôsiô,
Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh – đã trở thành Giám Mục
trong một trường hợp đặc biệt…khi ngài – với tư cách là
người có trách nhiệm xã hội – đến để giải quyết sự tranh
chấp giữa phe Công Giáo và phe theo Ariô tại nhà thờ
chánh tòa sau khi Giám Mục Milan qua đời…Nghe ngài lên
tiếng khuyên giải, hai phe làm hòa…và cùng nhau hô to:
Ambrôsiô làm Giám Mục! Vậy là ngài chịu phép rửa, thụ
phong linh mục và được tấn phong giám mục…Từ đó, ngài
thi hành thừa tác vụ giám mục của mình cách tuyệt vời,
nghiêm minh và thánh thiện, sẵn sàng lên tiếng trách cứ cả
nhà vua lẫn những người lạc giáo…Ngài được Chúa chữa
lành…và ngài trở thành khí cụ chữa lành của Chúa…

Ý nghĩa cuộc đời một con người là ở chỗ phải trở thành nguồn
nhiệt lượng và ánh sáng cho người khác.
S. Roninson
Thứ năm ngày 6/12 – Mt 7 , 21.24 – 27
Nội dung Tin Mừng
 Chúa cảnh báo một tình trạng thực tế nhiều người hay vấp
đụng: đấy là luôn miệng nại đến danh cực trọng của Chúa,
nhưng lại không đủ can đảm “sống” lời Chúa dạy…
 Đời sống đức tin, đức cậy, đức ái của những người mang
danh là con Chúa chỉ vững vàng khi được xây dựng trên
nền tảng của việc thi hành lời Chúa dạy…Trong suốt Năm
Thánh kính các Tử Đạo Việt Nam, chúng ta “nhìn thấy”
gương sống của các ngài và tình yêu dành cho Chúa đã
đưa các ngài đế việc chấp nhận cái chết làm chứng cho
Chúa…
 Trong hôm nay – sự bắt bớ không rõ ràng như ngày đó –
nhưng “hành trình đi đến tử đạo” vẫn là vậy: nghe Chúa
dạy, bằng lòng có những hy sinh để trung thành với lời dạy
của Chúa - một sự bằng lòng đòi hỏi phải can trường vì –
giữa những hấp dẫn của đồng tiền và hưởng thụ,những
tương quan ma quái của thế lực và tham vọng – người tin
biết nhìn ra điều phải làm, cách phải sống để là chứng
nhân cho công bằng và tình yêu…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế
nào thì được như vậy.” (c.29)
Danh ngôn
Lý do nhiều người thất bại không phải vì thiếu tầm nhìn mà là
vì thiếu quyết tâm, và quyết tâm được sinh ra từ việc xác định
những gì phải trả giá.
Robert Hutchings Goddard (1882-1945) – kỹ sư, giáo sư,
nhà vật lý và nhà phát minh người Mỹ...

Giáo huấn Tin Mừng
 “Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không
phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là sẽ
được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn
của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà
thôi!” (c. 21)

Cách nhìn của chúng ta về thế giới thực sự được định hình bởi
điều chúng ta quyết định nghe.
William James

Danh ngôn
Bên trong bìa của Kinh Thánh là câu trả lời cho mọi vấn đề
con người phải đối mặt.
Ronald Reagan

Có ba loại người: người thấy, người thấy khi được chỉ, và
người không thấy.
Leonardo da Vinci

Thành công vĩ đại nhất trong cuộc đời bạn đó là khi bạn khám
phá ra những ân tứ duy nhất của bạn và khả năng sử dụng
chúng để giúp đỡ người khác và đem lại vinh hiển cho Đức
Chúa Trời.
Neil T. Anderson

Thứ bảy ngày 8/12 – lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lc 1 , 26 – 38
Nội dung Tin Mừng
 Nhân ngày lễ trọng mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm
Nguyên Tội, Phụng Vụ cho chúng ta nghe lại biến cố sứ
thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến làng Nazareth, miền
Galilê để bày tỏ ý muốn của Thiên Chúa muốn chọn Ngài
làm Mẹ Đấng Cứu Thế…
 Sau khi sứ thần Thiên Chúa đã trao đổi rõ ràng ý Thiên
Chúa muốn và việc Thiên Chúa làm nơi Đức Maria khi
quyết định chọn Ngài nắm giữ vai trò quan trọng trong
công trình cứu chuộc, Đức Maria khiêm tốn thưa: Xin
vâng!
 Sở dĩ Phụng Vụ chọn đọc lại sự kiện Truyền Tin trong ngày
lễ tôn vinh Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là vì Phụng
Vụ muốn chúng ta chiêm ngưỡng sự quan phòng kỳ diệu –
mà trần gian hay dùng hai chữ Kỳ Tích để diễn tả - của

Đừng khoe khoang rằng mình ngoan đạo chừng nào chưa có
lòng thiện tâm đối với những người chung quanh.
Francis Quarles
Thứ sáu 7/12 – lễ thánh Ambrôsiô, giám mục,
tiến sĩ Hội Thánh – Mt 9 , 27 – 31
Nội dung Tin Mừng
 Trên đường loan báo, hai người mù đến với Chúa để nài
xin Người chữa lành với danh hiệu Cứu Thế: Lạy Con vua
David…
 Trước khi chữa lành, Chúa yêu cầu họ tuyên xưng đức tin:
Các anh có TIN là tôi làm được được điều ấy không?
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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Danh ngôn
Hạnh phúc của con người không nằm ở vận may bên ngoài và
có thể nhận biết, nhưng nằm ở sự tốt đẹp và giàu có của tâm
hồn – thứ bên trong và không thể nhìn thấy.
Thomas Carlyle

Thiên Chúa đã luôn bao bọc, chở che Đấng Thiên Chúa
chọn từ khi còn trong bào thai bà mẹ Anna cho đến khi
công khai nói lên lời “xin vâng” đầy phó thác, từ lúc mang
thai Đức Giê-su…cho đên khi đứng bên Thánh Giá, từ giây
phút cùng với các môn đệ Chúa đón đợi Chúa Thánh
Thần…cho đến ngày Mẹ được rước về trời, và – dĩ nhiên –
là từ khi được ân thưởng bên Chúa Cha…cho đến ngày Tái
Giáng của Đấng Quang Lâm: Mẹ luôn luôn là Đấng Vô
Nhiễm…
 Chiêm ngưỡng Mẹ Vô Nhiễm…và sống tâm tình Mùa Vọng
hằng năm, việc chúng ta mừng lễ trọng kính Đức Maria Vô
Nhiễm Nguyên Tội nhắc nhở chúng ta rằng: qua bí tích
Rửa Tội, chúng ta đã được “sạch” nhờ biến cố Giáng
Sinh, công cuộc loan báo…và cuộc Thương Khó & Tử Nạn
của Chúa Giê-su…Trong sự quan phòng của Thiên Chúa là
Cha nhân lành, chúng ta luôn giữ tình trạng “sạch” ấy
từng ngày…cho đến khi Chúa gọi…

Tâm hồn biết nhìn cái đẹp đôi khi phải bước một mình.
Johann Wolfgang von Goeth
Trong những thời khắc tối tăm nhất, tâm hồn sẽ được vun đắp
và cho ta sức mạnh dể bền bỉ bước tiếp.
Heart Warrior Chosa – nhà thơ, nghệ sĩ,
tác giả người Ấn Độ
Làm việc lành, giúp đỡ mọi người với tâm từ ái và đạo đức sẽ
mang lại kết quả tốt đẹp khiến cho tâm hồn bạn và tâm hồn
người mát mẻ, hạnh phúc.
Ajahyn Chah (1918-1992) – cao tăng Phật Giáo thuộc
phái khổ hạnh người Thái Lan…

Giáo huấn Tin Mừng
 “Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà
được đẹp lòng Thiên Chúa.” (c. 50)

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

First Sunday of Advent
Cycle C
First Reading
Jeremiah 33:14-16
The Lord will fulfill his promises to Israel and Judah.

which Jesus predicts the destruction of the Temple in
Jerusalem, warns about the persecution and tribulations to
follow, and identifies the signs that will signal the coming of
the Son of Man in glory.

Responsorial Psalm
Psalm 25:4-5,8-9,10,14
The Lord will teach us his paths.

The community for whom Luke wrote his Gospel may have
believed that they were already experiencing some of the
events Jesus described. Most scholars believe that Luke's
Gospel was written after the destruction of Jerusalem by the
Romans in 70 A.D. At the time, many Christians interpreted
this event as an indication that Jesus' second coming was near.
Though Jesus predicts a time of destruction and fear, Jesus
indicates that others will be frightened; Jesus' disciples are not
to fear, but are to stand tall. Yet Jesus does not promise
deliverance from anxiety or tribulations. He encourages his
disciples to pray for strength. The early Christian communities
did not find consolation in the promise of a utopia, nor should
we. Instead, we find in our Christian faith the means by which
we witness to God's unfailing love for us in all circumstances.
Jesus' predictions about the end times may sound dire, but in
the next paragraph Luke tells us that people woke early to
listen to Jesus' teaching in the Temple area. In his person and
in his message, those who heard Jesus found strength and
consolation. Like the first Christians, we may encounter events
and circumstances that could lead us to despair. Through
prayer, however, we find strength and consolation in Jesus'
words and in his continuing presence with us to endure all
things and to witness to the action of God in our world.

Second Reading
1 Thessalonians 3:12—4:2
Paul encourages the Thessalonians to be holy and to please
God.

Gospel Reading
Luke 21:25-28,34-36
Jesus teaches his disciples to be vigilant so that they will be
ready when the Son of Man comes in glory.
Background on the Gospel Reading
Today is the first Sunday of Advent, which is also the first
Sunday of the new liturgical year. The Advent season includes
the four Sundays that precede Christmas. Advent is a time of
preparation for the coming of the Lord. In this season, we
recall two central elements of our faith: the final coming of the
Lord in glory and the incarnation of the Lord in the birth of
Jesus. The key themes of the Advent season are watchful
waiting, preparation, and justice.
In this new liturgical year, the Gospel of Luke will be the
primary Gospel proclaimed (Lectionary Cycle C). Today's
Gospel is taken from the last chapter before the passion
narrative in which Jesus is teaching in the Temple. We hear
Jesus speak to his disciples about the need for vigilance and
prayer as they wait for the coming of the Son of Man in glory.
This passage marks the conclusion of a lengthy dialogue in
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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Xin liên lạc 818-854-2662

11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com

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.
B.S. Phạm Ánh phụ trách
Ghi tên miễn phí tại lớp học.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

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

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

GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

