CHÚA NHẬT IV
MUA VỌNG
NĂM C
4th Sunday of Advent

Ngày 23 tháng 12
năm 2018

GIÁO XỨ
ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Chúc mừng Chúa Giáng Sinh!

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

Mầu Nhiệm Chúa Giáng Sinh rất tuyệt hảo, thật sống động, tràn đầy tình yêu và
chan chứa hy vọng. Vào một đêm lạnh giá tại Hang Bê-lem, Mẹ Maria đã sinh
cho nhân loại một người con, được gọi là ‘Emmanuel’ nghĩa là Thiên Chúa ở
cùng chúng ta. Đấng Giáng Sinh trong máng cỏ sơ hèn, là “một con trẻ được
sinh ra cho chúng ta” (Cf. Is. 9, 6).
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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:

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh nhắc nhớ chúng ta tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa
dành cho con người. Vì yêu thương, Thiên Chúa hóa thân làm trẻ sơ sinh,
mang bản tính nhân loại, để cảm thông và gần gũi với con người. Giáng Sinh là
một món quà tình yêu tuyệt hảo, khởi đầu sự sống mới. Thiên Chúa sinh ra làm
một trẻ thơ bé nhỏ, yếu đuối, lệ thuộc vào sự cộng tác của Đức Trinh Nữ Maria,
Thánh Cả Giuse, để mời gọi chúng ta biết tôn trọng sự sống, biết yêu thương
những người yếu hèn, biết đem an bình và niềm vui đến cho những người
chung quanh. Thiên Chúa sinh ra trong máng cỏ nghèo nàn để mời gọi chúng
ta biết nâng đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh.
Cùng với toàn thể Giáo Hội mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh, tâm hồn chúng ta
hãy là hang đá Bê lem êm ấm để đón chào Hài Nhi Giêsu khi Ngài ngự đến.
Hãy cùng nhau đến hang đá, chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ đơn hèn
để cảm nhận được ơn bình an, để luôn sống khiêm tốn, và chia sẻ. Hãy cầm lấy
tay Hài Nhi Giêsu để chung tay xây dựng một thế giới yêu thương và đầy tình
người hơn. Hãy ngắm nhìn hình hài bé nhỏ của Hài Nhi trong máng cỏ để học
gương hy sinh, vị tha và luôn sống bác ái với tha nhân.
Nguyện xin tình yêu Chúa Giáng Sinh luôn ở cùng chúng ta. Kính chúc quý
Ông Bà, Anh Chị Em một Giáng Sinh an lành, thánh đức, tràn đầy ánh sáng và
tình yêu của Chúa Hài Đồng và một Năm Mới 2019 tươi vui, thăng tiến.
Chân thành trong Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể,

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Chánh Xứ

* Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* Trước các Thánh Lễ
30 phút hay theo hẹn
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CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ GIÁNG SINH

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

THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH
Thứ Hai, ngày 24 tháng 12
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh
5:00 PM
Diễn Nguyện 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

- 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

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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
THÁNH LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA (LỄ BUỘC)
Thứ Hai, ngày 31 tháng 12: Thánh Lễ Vộng - 7:30 tối
Thứ Ba, ngày 1 tháng 1: Thánh Lễ - 7:00, 9:00, 11:00 sáng và 5:00 chiều.
VĂN PHÒNG NGHỈ LỄ
Thư Hai và Ba, ngày 25 và 26 tháng 12, Văn Phòng đóng cửa nghỉ lễ.
TRƯỜNG MẪU TÂM NGHỈ LỄ
Chúa Nhật, ngày 23 và 30 tháng 12, Trường Mẫu Tâm sẽ nghỉ lễ và không có Thánh Lễ
2:30 trưa. Chúa Nhật, ngày 6 tháng 1 sẽ trở lại học.
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 $19,288 Mỹ kim. Giáo xứ cảm ơn lòng quảng đại
của mọi người và xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.

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
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Trân trọng kính mời Cộng Đồng Dân Chúa cùng tham dự
Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2018
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Tổng Giáo Phận Galveston-Houston

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

Thứ Hai, ngày 24 tháng 12 năm 2018
tại
George R. Brown Convention Center
1001 Avenida De Las Americas
Houston, Texas 77010
Chương trình:
 4 giờ đến 5 giờ 30: sẽ có nhiều linh mục ban Bí Tích Hòa Giải.
 5 giờ đến 5 giờ 30: Thánh Ca Vọng Giáng Sinh
 5 giờ 30: Cung Nghinh Thánh Tượng Chúa Hài Đồng.
 6 giờ 00: Thánh Lễ Đại Trào - ĐHY DiNardo chủ tế, các linh mục đồng tế.

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

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.

ĐẶC TRÁCH
Ban Giáo Dục
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 xứ cảm ơn sự tham dự của mọi người và
xin Chúa chúc bình an trên tất cả quý vị.
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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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CUỘC VIẾNG THĂM CỦA ĐỨC MARIA
A. DẪN NHẬP
Chúng ta bắt đầu bước vào tuần lễ thứ 4 của Mùa Vọng,
được coi là thời gian chót của Mùa Vọng. Trong các Chúa nhật
trước, tiên tri Isaia đã loan báo cho dân chúng về Đấng Thiên
sai, tiếp đến thánh Gioan Tẩy giả thúc giục mọi người hãy sám
hối để được ơn tha tội trong khi đón chờ, đồng thời mách bảo
cho mọi người cách thức dọn đường cho Chúa đến.
Chúa nhật thứ 4 Mùa Vọng này có thể được gọi là Chúa
nhật của Đức Mẹ vì bài Tin mừng của ba năm đều nói đến Đức
Mẹ. Như vậy, Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta nhớ đến vai trò
của Đức Mẹ trong việc Chúa Cứu thế giáng sinh. Đặc biệt bài
Tin mừng hôm nay nói đến việc Đức Maria đi thăm viếng bà
chị họ Elizabeth để vị Tiền hô và Đấng Cứu Thế gặp nhau ngay
khi còn trong bụng mẹ.
Trong tâm tình dọn lòng mừng lễ Giáng sinh, chúng ta hãy
để ra thời gian vắn để suy niệm về cuộc thăm viếng của Ngài.
Qua bài Tin mừng hôm nay, Đức Maria để lại cho chúng ta
nhiều bài học để thực hành: Đức Maria là mẫu gương của niềm
tin, của bác ái và khiêm nhường. Noi gương sáng ngời của Đức
Mẹ, chúng ta hãy tập sống bác ái theo phương châm của thánh
Phaolô Tông đồ đã đề ra: "Nên mọi sự cho mọi người”(1Cr
9,19).
B. TÌM HIỂU LỜI CHÚA.
+ Bài đọc 1: Mica 5,2-5.
Tiên tri Mica là người đồng thời với tiên tri Isaia và cũng là
thừa kế tinh thần của Isaia. Ôâng loan báo cho biết Đấng
Emmanuel (Is 7,14) sẽ sinh ra tại Belem (cũng gọi là Epratha),
một thôn làng bé nhỏ và nghèo nàn nhưng đã trở nên quan trọng
vì Thiên Chúa đã chọn thôn làng này làm quê hương của Đấng
Thiên Sai (Mt 2,6). Ôâng còn cho biết Đấng Emmanuel này rất
cao trọng, Ngài sẽ thống lĩnh Israel và đem lại cho Israel sự
thống nhất và bình an trong khi dân Israel bị chia rẽ và cơ cực.
+ Bài đọc 2: Dt 10,4-10.
Tác giả bức thư gửi cho Do thái mô tả Đấng Messia như
một vị Thượng tế, và chức Thượng tế của Ngài trổi vượt chức
thượng tế Cựu ước. Ngài đã vâng phục Đức Chúa Cha đến nỗi
hy sinh mình trên thập giá. Lễ tế Ngài sẽ dâng lên không phải là
lễ toàn thiêu hay là lễ xá tội của Cựu ước, mà là chính thân thể
Ngài và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Thánh vịnh 39/40 đã thể
hiện sự hy sinh và vâng phục của Đức Giêsu đối với thánh ý
của Thiên Chúa.
Lễ tế của Đức Giêsu trong thân phận làm người được dâng
trên bàn thờ thập giá không cần phải dâng lên nhiều lần, mà
một lần duy nhất có giá trị vĩnh viễn.
+ Bài Tin mừng: Lc 1,39-45.
Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca cho biết hai bà
mẹ đang mang thai thăm viếng và chúc tụng nhau. Maria sau
khi được thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, đã vội vã lên
đường viếng thăm người chị họ Elizabeth để cho vị Tiền hô
cũng nhận được Thần khí và được xức dầu làm tiên tri.
Luca có ý viết câu chuyện này giống với chuyện Đavít
mang hòm bia về Giêrusalem (2Sm 6), để nói rằng Đức Maria
chính là Hòm Bia Tân ước. Như Đavít ngày xưa nhảy múa
trước Hòm Bia, nay Gioan nhảy mừng trước Maria, Hòm bia
Giao ước mới đang mang nặng trong mình Đấng Cứu độ.
Chính bà Elizabeth, khi gặp Maria, cô em họ đang mang nặng
Đức Giêsu đã gọi cô là “Thân mẫu Chúa tôi” vì Maria đã hoàn
toàn tin vào lời Chúa hứa.
C. THỰC HÀNH LỜI CHÚA.
Tâm tình cuộc viếng thăm.
I. CUỘC VIẾNG THĂM CỦA ĐỨC MARIA.
1. Hai chị em gặp nhau.
Theo ý định ngàn đời của Thiên Chúa, Trinh nữ Maria đã
được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Và đặc biệt là Trinh nữ thụ
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thai, sinh con mà vẫn còn đồng trinh vì đây là việc làm đặc biệt
của Thiên Chúa toàn năng; và cũng là một dấu hiệu để Maria
tin: bà chị họ Elizabeth của cô đã thụ thai trong lúc tuổi già và
đã mang thai được sáu tháng. Vừa nghe tin mừng này Maria
liền vội vã lên đường đến thăm và chia vui với chị.
Bà Elizabeth ở miền núi, chắc chắn cuộc hành trình của
Maria lên miền núi không tránh được mệt nhọc vất vả. Theo lời
truyền tụng từ thế kỷ thứ 5, gia đình Giacaria ở triền núi, trong
một thành thuộc xứ Giuđa, tên gọi Ain Karim cách Giêrusalem
7 cây số về phía tây. Đường đi từ Nazareth đến Ain Karim phải
3,4 ngày đường.
Hai chị em gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúc tụng nhau
những lời tốt đẹp, trong khi đó hai thai nhi gặp nhau trong bụng
mẹ. Sự hiện diện của thai nhi Giêsu làm cho thai nhi Gioan có
phản ứng lạ lùng : Thai nhi trong dạ Elizabeth nhảy mừng lên.
Việc nhảy mừng của Gioan trong bụng mẹ là dấu chỉ cho bà
Elizabeth nhận ra sự cao cả của thai nhi Giêsu và của Đức
Maria. Chính bà Elizabeth đã nhận ra và chúc tụng Đức Maria
là Mẹ Đấng Cứu thế: "Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến
viếng thăm tôi”. Sau đó, Đức Maria ở lại nhà ông Giacaria độ
ba tháng để phục vụ, đoạn trở về nhà mình.
2. Lý do thúc đẩy cuộc viếng thăm.
Thiên sứ đã củng cố niềm tin cho Maria để Ngài tin vào
quyền năng của Thiên Chúa bằng cách cho biết: Bà chị họ
Elizabeth đã có thai trong tuổi già được 6 tháng, bởi vì không
có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Chắc chắn Maria
không hề hồ nghi về quyền năng của Thiên Chúa trong việc
sinh con của mình và tin người chị họ mang thai trong tuổi già
là tín hiệu của tình yêu Thiên Chúa đối với người chị họ.
Đây là một tin vui, vì thế Maria vội vã lên đường thăm
viếng và chia vui với chị. Do đó lý do cuộc thăm viếng của Đức
Maria không phải là tò mò hay kiểm tra xem việc thực hư, mà
là do tình thương yêu thúc đẩy. Ngài không đến thăm thì bà
Elizabeth chẳng trách ngài được, lý do là bà ấy đâu biết rằng
Ngài biết bà mang thai. Vả lại, chính Ngài cũng đang mang
thai, mà đường xá lại xa xôi. Chính tình thương đã thúc đẩy
Ngài đi vì Ngài rất giầu tình thương. Và cũng vì chính giầu tình
thương mà Ngài xứng đáng làm Mẹ của Đức Giêsu, là hiện thân
của tình yêu Thiên Chúa.
Tình yêu đòi hỏi phải biểu lộ ra, chứ không giữ kín trong
lòng. Một tình yêu giữ kín, không được biểu lộ thành hành
động, không phải là tình yêu đích thực. Tương tự như lời thánh
Giacôbê:”Đức tin không có việc làm là đức tin chết”(Gc
2,26). Cũng vậy, tình yêu không việc làm, không được biểu lộ
là tình yêu chết. Tình yêu phải được biểu lộ ra thành sự quan
tâm, chăm sóc, năng tìm cách gặp gỡ, giúp đỡ, hy sinh cho
người thân, làm cho người thân trở nên tốt đẹp, hạnh phúc hơn.
Câu tục ngữ:”Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng
lội, tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua” có nghĩa như thế.
Tình yêu đích thực đòi hỏi phải năng gặp nhau, nhất là
những lúc người mình yêu có chuyện vui buồn. Đức Phật nói:
"Yêu nhau mà không được ở gần nhau, mà phải xa cách nhau
thì sẽ đau khổ”, ngài gọi cái khổ ấy là “Aùi biệt ly khổ”. Tục
ngữ có câu: "Nhất nhật bất kiến như tam thu hề” (một ngày
không gặp nhau thì dài như ba năm). Do đó, đi thăm viếng nhau
là đòi hỏi của tình yêu đích thực, là biểu lộ sự quan tâm đến
nhau.
3. Aûnh hưởng hỗ tương của việc thăm viếng.
Khi chúng ta thăm viếng một người nào, chúng ta tự nhận
thấy là mình đang làm một việc tốt đẹp cho người đó. Đó là sự
thật. Nhưng chúng ta cũng được lợi nữa. Chúng ta cũng trở nên
phong phú, mặc dù chỉ là để xem cách thế người khác đương
đầu với những khó khăn, hoặc những tình huống hầu như không
thể giải quyết được. Thậm chí khi ở giữa người đau yếu, bạn
vẫn có thể tìm thấy một tâm hồn tỏa sáng. Có thể bạn đến thăm
người đó, để đem lại cho họ điều gì đó, nhưng rồi bạn lại nhận
ra rằng chính mình đang nhận được. Bạn ra về với tâm hồn
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phấn chấn. Trong mỗi cuộc viếng thăm, có điều gì đó xẩy ra
theo mức độ nào đó. Người này được vui mừng khi tiếp nhận,
người kia được vui mừng khi cho đi (Flor McCarthy).
Khi thăm viếng, Maria đem đến cho ông bà Giacaria và
Elizabeth niễm vui và sự phục vụ, đồng thời chính Ngài lại đón
nhận được sự nâng đỡ về tinh thần : Ngài thêm xác tin về lời sứ
thần khi thấy bà chị họ hiếm muộn mà giờ đã có thai. Ngài ngỡ
ngàng khi thấy mầu nhiệm được làm Mẹ Đấng Thiên Sai, nay
đã được Thánh Thần tỏ bày cho bà chị họ biết. Niềm hứng khởi
và những lời chúc mừng của bà Elizabeth đã động viên
Ngài cất lên lời Ngợi khen cảm tạ hồng ân Thiên Chúa trong
Kinh ngợi khen Magnificat.
Bác sĩ Tom Dolly, một người đã hy sinh cả cuộc đời giữa
chốn rừng thiêng nước độc bên Lào vào đầu thế ký này, đã nói
như sau:”Không có ai nghèo đến độ không có cái gì đó để tặng
cho người khác”. Một người ăn xin ư ? Anh ta vẫn có thể cho
chúng ta cơ hội để ta thể hiện sự chia sẻ quảng đại đối với anh.
Một người tàn tật ốm đau cũng có thể mời gọi chúng ta cơ hội
thuận tiện để kiên nhẫn chịu đựng sự xỉ nhục và sẵn sàng tha
thứ. Phải, bất cứ ai cũng có thể đem lại cho chúng ta một cái gì
đó. Vấn đề là chúng ta có biết mở rộng lòng để đón nhận quà
tặng đó hay không.

2. Đức Maria, mẫu gương của bác ái.
“Maria đã vội vã ra đi lên miền núi”: điều đó nói lên sự
nhiệt tình của Đức Maria trong việc đi thăm viếng, chia vui sẻ
buồn, giúp đỡ gia đình bà chị đang bối rối vì mang nặng đẻ đau.
Dù phải đi bộ đến bốn, năm ngày đường xa xôi hiểm trở cũng
không ngăn cản nổi gót liễu yếu đào tơ đầy lòng thương mến
của Ngài.
Dầu Đức Maria có nhiều lý do để không ra đi, không tiến
hành cuộc hành trình: nào là từ nay phải giữ gìn sức khỏe nhằm
lợi ích cho thai nhi. Nào là đường đi xa xôi, nguy hiểm, phải ít
nhất bốn năm ngày mới tới nơi. Lộ trình này có nhiều rủi ro
nguy hiểm, nhất là cho thân gái. Trước những trở ngại này và
thêm vào đó không có một chỉ thị nào về phía Chúa bảo phải đi,
để Maria có lý để từ chối.
Những lý do trở ngại ấy không cản bước được Đức Maria.
Người ta dễ dàng né tránh lời mời gọi của đức ái, nại đến những
lý do ít nhiều chính đáng. Nhưng lòng quảng đại của Maria phá
tan mọi chần chừ, lưỡng lự để vội vã lên đường. Đúng là tình
yêu mạnh hơn sự chết.
Đó là gương mẫu về lòng mau mắn giúp đỡ, nghĩ tới người
khác hơn là nghĩ tới mình. Yêu thương luôn luôn đòi hỏi từ bỏ,
đòi hỏi phải hao mòn chính bản thân mình. Khi xẩy ra một việc
cần giúp đỡ, có biết bao lý do nại ra để từ chối! Nếu có được
lòng yêu thương như Đức Maria, chúng ta sẽ sung sướng quên
mình để nghĩ đến hạnh phúc của người khác.

II. DƯ ÂM CUỘC VIẾNG THĂM.
1. Đức Maria, mẫu gương của niềm tin.
Tin Thiên Chúa là ký thác đời mình vào tay Thiên Chúa. Là
ưng thuận điều Thiên Chúa muốn. Trước khi thưa “Xin Vâng”,
Đức Maria đã có chương trình của Ngài là sẽ sống đời đôi bạn
với thánh Giuse (Lc 1,27). Và qua lời “Xin Vâng”, Ngài đã
chấp nhận hoàn toàn để cho Thiên Chúa thay đổi hướng đi cuộc
đời mình, để cho Thiên Chúa đảo lộn chương trình sống, và
cùng Chúa bước vào cuộc mạo hiểm với trọn niềm tin yêu phó
thác.
Đức Maria đã đi từ bước phiêu lưu này đến bước phiêu lưu
khác. Hình ảnh Đức Maria trong Tân ước xuất hiện vài lần ở
những mốc chính trong cuộc đời Đức Giêsu : bình tĩnh đón
nhận thụ thai, hạ sinh con trong một hang đá lạnh lẽo, dâng con
trong đền thánh, đem con lánh sang Ai cập, dẫn con tới tiệc
cưới Cana và có mặt trong chặng đường khổ giá cuối đời của
người con tội nhân. Ở đâu, Đức Maria cũng chứng tỏ một niềm
tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Chính bà Elizabeth đã chúc tụng Đức Maria:”Em thật diễm
phúc, vì đã tin rằng Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói
cho em biết”. Không những Đức Maria đã có niềm tin vào Lời
Chúa mà còn thể hiện lòng tin đó vào việc vội vã đi viếng thăm
bà Elizabeth. Đúng như lời thánh Giacôbê nói:”Đức tin không
có việc làm là đức tin chết”.

3. Đức Maria, mẫu gương khiêm nhường.
Khác hẳn với những thiếu nữ Do thái, Maria không bao giờ
dám mơ tưởng mình là Mẹ Đấng Cứu Thế, vì Ngài thấy rõ thân
phận mình chỉ là một nữ tỳ hèn mọn, đã đính hôn với một bác
thợ mộc lao động cực khổ ở một làng quê vô danh. Thế mà:
"Phận nữ tỳ hèn mọn đã được Thiên Chúa đoái thương đến”.
Sau khi biết đó là ý Thiên Chúa, Đức Maria đã tin và dám xin:
"Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin vâng như lời thiên thần nói”.
Lời xin vâng thật khiêm tốn, luôn luôn chỉ coi mình là nữ tỳ, là
tôi tớ, không dám nhận làm Mẹ Đấng Cao Cả.
Cũng thế, khi Đức Maria vừa được thiên sứ báo tin được
chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Ngài tự nguyện đi làm tôi tớ cho
bà Elizabeth. Qua lời thiên sứ, Ngài biết Thiên Chúa đã ban cho
Ngài địa vị cao cả hơn người chị họ nhiều, ý thức mình được
chọn trong tất cả phụ nữ Israel, một địa vị mà không một phụ
nữ nào có thể sánh ví. Với ý thức đó, Ngài đã tự nguyện trong
vòng ba tháng đi làm công tác của một người hầu hạ cho một
người đàn bà trong lúc sinh nở, nàng đảm đang luôn công việc
của một gia nhân.
Đức Maria không thuộc loại người, bắt người khác phải
nhận ra địa vị cao sang của mình, và đòi phải cúi đầu kính cẩn.
Đức Maria muốn bắt chước việc làm của Con mình sau này:
Đức Giêsu yêu thương các môn đệ, tuy là Chúa và là Thầy mà
Ngài còn “Đứng dậy, ra khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài, lấy khăn
cuốn ngang lưng, đổ nước vào chậu, lần lượt rửa chân cho các
môn đệ”(Ga 13,1-3). Nàng không muốn tỏ ra là một nhân vật
quan trọng, dầu ngài quan trọng nhất trong tạo vật. Không một
ai có thể nhận ra trong những ngày phục vụ tại nhà Elizabeth
một thiếu nữ ấy đã được Thiên Chúa ban cho một địa vị cao cả
nhất. Người ta chỉ nhận thấy nơi nhà ông bà già này một gia
nhân ân cần tự trọng, làm hết mọi công việc tầm thường nhất,
và làm cách tự nhiên như đó là phận sự của nàng.

Truyện: Không thể ngờ được.
Một doanh nhân giầu có ở Mỹ có sáng kiến ngộ nghĩnh để
thử lòng người : Ôâng cho in rất nhiều bích chương và dán khắp
nơi trong thành phố nơi ông đang ở. Đại khái nội dung của bích
chương loan báo : Bất cứ ai mắc nợ, nếu đến văn phòng của ông
ngày đó, tháng đó từ 9 g đến 12 giờ đều được ông giúp đỡ để
trả nợ. Dĩ nhiên, mọi người đều bàn tán lời mời gọi này, nhưng
đa số đã xem đây là một trò đùa.
Đúng ngày hẹn, doanh nhân ngồi trong văn phòng của
mình. Hai giờ trôi qua mà không thấy người nào đến. Mãi tới
11 g mới có một người đàn ông rụt rè đến…Doanh nhân ký cho
ông một ngân phiếu để trả hết nợ. Gần 12 giờ một vài người
nữa cũng đến…Và dĩ nhiên họ cũng được giúp đỡ tận tình. Còn
tất cả những người khác khi hiểu được lời mời gọi của doanh
nhân thì đã muộn (Thiên Phúc, Như Thầy đã yêu, C, tr 20).
Lời hứa của doanh nhân trong chuyện trên đây quá lớn, nên
đa số đã không tin. Chính vì không tin nên họ đã bỏ lỡ một cơ
hội ngàn vàng. Đức Maria, trái lại, Mẹ đã dám tin vào Lời Chúa
hứa nên đã được tràn đầy ơn phúc. Bà Elizabeth đã nói:” Em
thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã
nói với em”(Lc 1,45).

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Truyện: Khiêm nhường hay danh dự?
Thầy Đô-đi-kê nổi tiếng thánh thiện nhất trong dòng và hay
làm phép lạ. Tin đồn rằng bất cứ điều gì thầy xin đều được
Chúa nhận lời.
Một hôm dân làng kéo đến xin thầy cầu nguyện cho trời
mưa. Nhưng thay vì trời mưa thì lại nắng hạn lâu hơn nữa.
Một người mẹ đến xin thầy cầu nguyện cho đứa con đang
đau được mau lành. Nhưng đứa con đã chết sau đó vài ngày.
Vài người khác đến xin thầy làm phép lạ cho đá thành
bánh. Nhưng đá vẫn trơ ra đấy.
Sau những lần thử thách mà không được gì cả, dân làng nổi
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giận đuổi thầy ra khỏi phạm vi của làng, cấm không cho thầy
trở lại tu viện nữa.
Thầy đành phải đi tìm một hang đá trong sườn núi để ẩn
mình, rồi than thở với Chúa:
Lạy Chúa, con không hiểu tại sao lại xẩy ra như vậy. Con
cầu xin Chúa cho mưa xuống thì Chúa lại làm cho nắng hạn lâu
hơn. Con xin cho đứa trẻû mau lành bệnh thì Chúa lại cho nó
chết. Con xin Chúa cho dân làng bánh ăn thì Chúa cứ để những
viên đá trơ trơ ra đó. Vì thế Chúa xem đây: con bị mọi người
xua đuổi, coi con như một kẻ tội lỗi nhất.
Nói xong, thầy nghe có tiếng từ trời phán:
- Hỡi con, bởi vì Ta đã cho con điều con cầu xin lúc trước
đó rồi.
Thầy Đi-đô-kê không còn nhớ thầy đã xin gì trước đó nữa
nên mới hỏi lại:
- Nhưng lạy Chúa, con đã xin Chúa điều gì?
Tiếng lạ đáp:
- Trước đây con đã chẳng cầu xin Ta cho con được dịp
sống khiêm nhường đó sao?
(D. Wahrheit, Món quà Giáng sinh, tr 108-109)

Truyện: Bác sĩ Longet.
Bác sĩ Longet là một người Pháp, đã từng phục vụ ở Việt
nam cách đây mấy mươi năm và cũng nổi tiếng như bác sĩ Tom
Doley, người Mỹ đã phục vụ ở Đông Nam Á. Ôâng tận tụy săn
sóc các bệnh nhân bất kể giai cấp, tôn giáo, chủng tộc, ngày lẫn
đêm.
Được hỏi tại sao ông quí mến bệnh nhân như thế?
Bác sĩ Longet đáp:
- Vì tôi thấy Chúa Giêsu trong mỗi bệnh nhân.
Chính vì thế, mỗi sáng khi đi dự thánh lễ, bệnh nhân lương hay
giáo, ai muốn đi ông đều chở trên xe ; mỗi chiều Chúa nhật, ông
lại chở các bệnh nhân đi chơi, tham quan nơi này nơi nọ. Và
mỗi tối ông lần hạt chung với người Công giáo. Ít lâu sau, ông
Longet trở về nước Pháp, vào chủng viện dâng mình làm Linh
mục và tình nguyện sang phục vụ những người nghèo ở giáo
phận Cần thơ. Nhưng tiếc thay, sau khi chịu chức xong, ông
lâm trọng bệnh và qua đời trước khi tới nơi hằng mong ước
(Quê Ngọc, Nên mọi sự cho mọi người, C, tr 12).
2. Thăm viếng để chia sẻ.
Chúng ta nhận thấy trong mùa Vọng này có ba nhân vật
quan trọng được nhắc tới:
- Tiên tri Isaia loan báo Đấng Thiên Sai sẽ đến (Chúa nhật I).
- Gioan Tẩy giả rao giảng sám hối để dọn đường cho Chúa
đến (Chúa nhật II).
- Đức Maria là một nhân vật không thể thiếu được, vì qua
Ngài, ơn cứu độ bắt đầu được thực hiện (Chúa nhật IV).
Vì thế, trong suốt Mùa Vọng, chúng ta được nghe đọc những
lời loan báo của tiên tri Isaia, được nhận biết cuộc đời và sứ
mạng của Gioan Tẩy giả; và hôm nay, bài Tin mừng trình bầy
cho chúng ta chân dung Đức Mẹ qua việc Đức Mẹ đi thăm
viếng bà Elizabeth.
Bắt chước việc làm của Đức Mẹ, chúng ta phải biết chia sẻ
với những người chung quanh. Có biết bao gia đình đòi hỏi
chúng ta phải thăm viếng, giúp đỡ. Chúng ta đừng bao giờ giả
điếc làm ngơ hay giả mù không thấy để rồi khép kín lòng chúng
ta lại trước những người cần chúng ta thăm viếng, an ủi, giúp
đỡ. Thiên Chúa rất hài lòng khi thấy chúng ta sống tinh thần
liên đới với nhau, biết chia sẻ những hồng ân Ngài ban cho
chúng ta để luôn sống trong phương châm “Nên mọi sự cho mọi
người”.

III. BÀI HỌC TỪ CUỘC THĂM VIẾNG.
1. “Nên mọi sự cho mọi người”
Trong thư gủi cho tín hữu Corintô, thánh Phaolô tông đồ đã
viết: "Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người” (1Cr 9,19). Thánh
Tông đồ chỉ có một ước vọng là đi rao giảng Tin mừng cho mọi
người, không đòi hỏi đời sống vật chất mặc dầu Ngài có quyền
đòi hỏi vì thợ thì đang hưởng lương”.
Ngài là con người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng đã
thành nô lệ cho mọi người hầu chinh phục được nhiều người.
Ngài sẵn sàng trở nên người Do thái để chinh phục người Do
thái. Đối với những người sống theo Lề Luật, Ngài cũng sống
theo Lề Luật mặc dù không còn phải sống theo Lề Luật; còn đối
với những người sống ngoài Lề Luật, Ngài cũng sống ngoài Lề
Luật dù Ngài không sống ngoài luật Thiên Chúa, để chinh phục
những người sống ngoài Lề Luật.
Thánh Tông đồ đã quên mình hòa nhập với mọi người để
chinh phục mọi người về cho Chúa. Cuộc đời như thế chỉ là
phản ảnh, rập khuôn, bắt chước cuộc đời của Đức Giêsu và Đức
Maria. Vì con đường mà Chúa xuống thế làm người để truyền
dạy cho nhân loại noi theo không khác gì ngoài con đường hiến
thân phục vụ Thiên Chúa qua anh em, hy sinh làm tôi tớ cho
mọi người vì yêu Chúa. Vậy để có thể nên giống Chúa và bắt
chước gương sống của Đức Mẹ, mỗi người chúng ta phải làm
gì? Hãy thực hiện phương châm: "Omnia omnibus factus
sum” (x. 1Cr 9,19): nên mọi sự cho mọi người .
Trước hết “Nên mọi sự” là một nguyên tắc xả thân cao độ
khi ta biết biến đời mình và những gì thuộc về mình thành hữu
ích cho nhân quần xã hội vì lòng yêu mến Chúa và thương
người. Do đó, một khi đã chọn con đường đi theo Đức Kitô thì
người môn đệ đúng nghĩa sẽ tự nguyện hiến toàn thân bao gồm
sức khỏe, thời giờ, tài năng, của cái cho mưu cầu ích chung,
thành như đồ vật cho mọi người xử dụng. Muốn được như thế,
tất nhiên chúng ta phải luôn có Chúa trong mình và hoàn toàn lệ
thuộc vào thánh ý của Ngài.
Thứ đến là “Cho mọi người” vì khi đã nên mọi sự mà chỉ
giữ lại cho riêng mình hoặc chỉ ban phát kiểu nhỏ giọt thì không
thể nên giống Chúa được, mà phải trở nên như một đồ vật cho
người ta xài, theo kiểu nói của Cha Antôn Chevrier, trở thành
một “Homme mangé”: làm người bị người ta ăn đi, nghĩa là
phải hao mòn vì người ta. Cũng thế, một người Kitô hữu thực
sự theo đúng gương Thầy mình thì phải đem cuộc sống của
mình cho mọi người xử dụng. Đây là một cuộc đầu tư làm ăn
sáng suốt nhất và khôn ngoan nhất vì họ chỉ bỏ ra một cuộc
sống tạm bợ ở đời này để đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc vĩnh
cửu mai sau. Hơn nữa vì yêu mến anh em mà sẵn lòng cho đi tất
cả sẽ được Chúa thương yêu và thưởng công gấp bội.
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Truyện: Đức Giáo hoàng Gioan 23.
Đức Giáo hoàng Gioan 23, lần đầu tiên, một vị Giáo hoàng
rời khỏi Rôma, đến thăm giáo chủ Anathagoras của Giáo hội
Đông phương. Một Giáo hội đã ly khai khỏi Giáo hội Công
giáo từ lâu đời. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng đã biểu
lộ tình bạn chí thiết với Đức Giáo chủ và nhìn nhận Giáo hội
Đông phương cùng một chi thể với Đức Kitô, hợp nhất trong
Chúa Thánh Thần. Từ hai ngàn năm nay, noi gương cuộc viếng
thăm của Đức Mẹ và Chúa Giáng sinh, bao nhiêu cuộc viếng
thăm hồng phúc như thế đã loan truyền Tin mừng đi khắp năm
châu bốn bể .
Lạy Mẹ Maria, chính cuộc sống khĩ khăn đã biến chúng con
thành người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, đến gia đình mình,
mà khơng nghĩ đến tha nhân; ai sống chết thế nào cũng mặc!
Nhiều lúc con cĩ thái độ dửng dưng và thờ ơ trước những nỗi
thống khổ của tha nhân. Xin Mẹ dạy con biết noi gương Me:
Mở lịng đĩn nhận những kẻ bất hạnh, quảng đại chia sẻ cơm áo
cho những người đĩi khát, luơn nghĩ tốt và làm tốt cho người
chung quanh, sẵn sàng tha thứ vơ điều kiện cho những ai xúc
phạm đến mình. Xin cho con học theo Mẹ: Mau mắn đem Chúa
đến cho tha nhân, giúp mọi người nhận biết và yêu mến Chúa.
Xin cho con biết sống thanh sạch và luơn kết hiệp mật thiết với
Chúa Giêsu con yêu của Mẹ, để con xứng đáng nhận được ơn
cứu độ của Người trong mùa hồng phúc này (Đan Vinh).
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
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PRIVATE PIANO TEACHER

Tram H. Tran
20 Years Experience

8303 Hazen Street Houston, TX 77036
713.962.9343

TÌM NGƯỜI
Tìm bạn tên Nguyễn Hoàng Bội Quỳnh,
có chị tên Thùy Đoan. Nếu ai biết xin
giúp. Cám ơn. Xin liên lạc 818-854-2662

11701 Alief Clodine Drive
Houston, TX 77072
281.235.3460
281.495.5450
www.jrnursery2.com
CẦN NGƯỜI GIÚP VIỆC
& Ở LẠI NHÀ
Cần một phụ nữ lớn tuổi, mạnh khỏe,
ở lại và giúp việc trong nhà.
Thích nấu ăn, sạch sẽ, gọn gàng.
Liên lạc: 832.752.1119

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
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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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