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HOÁN CẢI
Thế giới loài người từ khi mắc tội
Nguyên tổ cần phải hoán cải không
ngừng. Thời Noe vì không biết hoán cải
nên Chúa để lũ lụt quét sạch cả thế giớI,
chỉ trừ gia đình Noe biết vâng nghe lời
Chúa dạy nên đã được cứu thoát. Đến
thời dân Do thái, Chúa đã sai nhiều tiên
tri đến nhắc nhở họ sống theo lời Chúa
dạy. Trong mọi thời đại, Thiên Chúa luôn
kêu gọi loài người hoán cải để ngày một
nên tốt hơn, xứng với ơn gọi làm con
Chúa.
Trong bài đọc I, Chúa bảo tiên tri Giôna
đến thành phố Ninivê ở phía bắc nước Do
thái để kêu gọi dân chúng sám hối, sửa
đổI lối sống, nếu không Chúa sẽ tiêu diệt.
Sau khi Giôna rao giảng, họ đã sám hối
và lo thay đổi cuộc sống.
Trong bài đọc II, thánh Phaolô kể lại cuộc
hoán cải của mình cho dân Do thái ở
Giêrusalem nghe. Phaolô từng là người
bắt đạo hăng hái nhưng sau khi Chúa
Giêsu tỏ mình ra cho ông ở Damas, ông
đã thay đổi hoàn toàn, trở nên Tông đồ
nhiệt thành rao giảng Phúc âm, dám làm
chứng cho Chúa bằng đờI sống và lời rao
giảng của mình.
Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu rao
giảng cho người ta sám hối ăn năn và tin
vào lời Chúa. Và để công việc đó được
tiếp tục thực hiện đầu tiên là Chúa đã
chọn gọi 4 người làm tông đồ cho nước
Chúa. Các ngài đã mau mắn bước theo
Chúa và dần dần được biến đổI nên
những tông đồ hết lòng vì nước trời.
Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta cũng
đang được Chúa gọi làm môn đệ làm
công việc tông đồ theo những cách thế
khác nhau. Vậy chúng ta hãy bắt chước
các tông đồ hôm nay bước theo Chúa,
hoán cải chính mình để mai sau góp phần
vào việc hoán cải tha nhân.

Trần Văn Quang
Thế giới hôm nay còn hơn 2/3 chưa biết
832.566.3664
Chúa Giêsu, Đấng giải thoát loài người
Giải Tội: * Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
khỏi nô lệ tội lỗi và sự chết. Bổn phận
* 30INCARNATE
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của chúng ta là loan báo ơn cứu chuộc
cho loài người để mọi người đều được
hưởng ơn cứu độ như chúng ta. Thế giới
không thể tự chữa lành mình nếu không
có ơn Chúa, nếu thiếu hy vọng và hoán
cải. Người ta chạy theo những thứ danh
vọng chóng qua hoạc lo vui thú trần gian
mà quên chỗ ở đời đời cần được chuẩn bị
ngay trên trần gian này.
Là những người Kitô hữu, chúng ta biết
rõ hơn ai hết rằng mình phải hoán cải
luôn luôn theo những tiêu chuẩn Chúa đã
dạy trong Tin mừng. Hàng ngày, chúng ta
lo xét mình trước khi ngủ. Hàng tháng,
chúng ta đi xưng tội để được Chúa tha
thứ và để bắt đầu một đời sống mới tốt
đẹp hơn. Từ đó, chúng ta trở nên những
tấm gương sống động, biết hoán cải đổi
mới và sống theo tám mối phúc thật, theo
những lời nhắc nhở của các đấng bề trên.
Tin mừng không phải là câu chuyện xa
xưa nhưng là những gì chúng ta đang cần
áp dụng, thực hành trong cuộc sống hàng
ngày của chúng ta. Lời Chúa khác lời của
những hiền triết đã quá cố vì Chúa Giêsu
đang sống và đang giảng lại những lời
của mình qua Hội thánh. Với tinh thần
bác ái, chúng ta không chỉ sống và hoán
cải mà còn phải biết giúp người chưa có
đạo biết Tin mừng sự sống mà chúng ta
đang thực hành để họ cũng được làm con
cái Chúa và Hội thánh như chúng ta.
Nếu chúng ta nhận ra được rằng, chúng ta
đang là những người có phúc nhất trên
trần đời vì được làm con Chúa nhờ ơn
cứu chuộc của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ
phấn khởi loan Tin mừng cho bất cứ
những ai chúng ta gặp gỡ vì đó là điều
đem lại niềm vui và sự sống cho mình.
Lạy thánh Phaolô, xưa khi gặp Chúa,
ngài đã hoán cải, có cuộc sống hoàn toàn
mới, nay xin giúp chúng con cũng biết
nhiệt thành với lý tưởng để mai sau được
Chúa thưởng trên nước Thiên đàng.
www.gpcantho.com
WWW.GIAOXUNGOILOI.ORG

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
- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Chủ Tịch
Trần Văn Quang
832.566.3664
Vũ Hữu Thự

Phó Chủ Tịch
832.247.5969
Thành Viên

Bùi Ngoan
Phạm Gia Hoan
Hoàng Hữu Phước
Trương Đạt
Lê Catherine Thúy

281.745.6286
281.435.4690
832.877.2074
281.389.0958
832.451.0397

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN
Liên Minh Thánh Tâm
Nguyễn Đình Khuyến

713.894.1159

Các Bà Mẹ Công Giáo
Nguyễn Thi Anna
713.517.1621
Tông Đồ Fatima
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

THÔNG BÁO GIÁO XỨ
GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Sẽ khai giảng Chúa Nhật, ngày 7 tháng 2, từ 2:00 đến 4:00 chiều. Xin ghi danh trong
ngày khai giảng tại Hội Trường.
LỚP GIÁO LÝ RỬA TỘI TRẺ EM
Thứ Bảy, ngày 30 tháng 1 từ 8:30 đến 11:00 sáng có lớp Giáo Lý Rửa Tội dành cho cha
mẹ có con em dưới 7 tuổi. Lớp học bên Hội Trường. Xin phụ huynh mang giấy khai
sinh của em nhỏ đến lớp. Phụ huynh và người đỡ đầu phải tham dự lớp Giáo lý.
PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2021
Phong Bì Đóng Góp cho các gia đình ghi danh trong giáo xứ vẫn còn ở cuối nhà thờ.
Xin quý ông bà và anh chị em vui lòng đón nhận để đóng góp xây dựng giáo xứ. Những
ai chưa ghi danh, nhưng muốn có phong bì, xin liên lạc VP giáo xứ.
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.

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)
***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.***
TIỀN QUYÊN GÓP
Tuần vừa qua được $15,153 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.
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.

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
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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
281-495-8133
Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185
Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683

Cùng với kinh cầu nguyện với Đức Mẹ
đã được Đức Thánh Cha đọc trong video
trong Thánh lễ do Đức Hồng y Giám
quản Roma cử hành tại đền thánh Đức
Mẹ Tình yêu Chúa ngày 11/03 vừa qua,
Đức Thánh Cha đề nghị thêm một kinh
nguyện để các tín hữu cầu nguyện trong
tháng 5, xin Đức Mẹ bảo vệ thế giới khỏi
đại dịch.
“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
trong tình cảnh bi thương hiện tại, đầy
đau khổ và lo lắng đang siết chặt thế
giới, chúng con chạy đến với Mẹ và tìm
nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương xót
ghé mắt đoái nhìn chúng con đang trong
đại dịch virus corona; xin an ủi những
người mất mát và than khóc người thân
của họ đã qua đời, đôi khi được an táng
cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người
đang lo lắng cho các bệnh nhân, những
người mà vì để tránh lây nhiễm, họ
không thể ở gần bên. Xin ban sự tin
tưởng tín thác cho những ai đang lo lắng
vì tương lai không chắc chắn và vì các
hậu quả kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con,
xin cầu cùng Chúa Thiên Chúa là Cha
thương xót cho chúng con, để thử thách
này chấm dứt, đồng thời chân trời hy
vọng và bình an sẽ trở lại. Như ở Cana,
xin Mẹ cầu khẩn cùng Con Thiên Chúa
của Mẹ, xin Người an ủi gia đình của
các bệnh nhân và nạn nhân; và mở lòng
họ với sự tin tưởng.

Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các quốc
gia, để họ hành động với sự khôn ngoan,
quan tâm và quảng đại, giúp đỡ những
người thiếu những điều cần thiết cho
cuộc sống, hoạch định các giải pháp xã
hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tinh
thần liên đới.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh động
các lương tâm để thay vì những số tiền
khổng lồ được dùng trong việc tăng
cường và hoàn thiện các vũ khí, được
dùng để thúc đẩy các nghiên cứu đầy đủ
nhằm ngăn chặn thảm họa tương tự
trong tương lai.
Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin làm cho mọi
người trên thế giới được gia tăng cảm
thức mình cùng thuộc về một đại gia
đình duy nhất, ý thức về mối liên hệ nối
kết tất cả mọi người, để với tinh thần
huynh đệ và liên đới, chúng con trợ giúp
bao nhiêu người đang sống trong nghèo
đói và lầm than. Xin khuyến khích sự
kiên vững trong đức tin, bền chí trong
phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những người
đau khổ, xin ôm lấy các con cái đang
gặp hoạn nạn của Mẹ và xin Chúa can
thiệp bằng bàn tay quyền năng của
Người để giải thoát chúng con khỏi đại
dịch khủng khiếp này, để đời sống bình
thường có thể trở lại trong thanh bình.
Chúng con phó thác cho Mẹ, Đấng chiếu
sáng trên hành trình của chúng con như
dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng, ôi
khoan thay, ôi nhân thay, ôi Đức Trinh
Nữ Maria dịu hiền. Amen.
(REI 25/04/2020)
https://www.vaticannews.va/

Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y
tế, tình nguyện viên, những người đang ở
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SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN 3 TN
Th. Phao-lô tông đồ trở lại
Mc 16,15-18

Mời Bạn: Không cần những hành động to tát, bạn có thể đặt
những viên đá đầu tiên xây dựng nền hoà bình thế giới bằng
cách gửi đến những người anh em chung quanh bạn những lời
nói bình an. Công việc này lắm khi lại đơn giản tới mức bạn
chỉ cần loại trừ ra khỏi môi miệng bạn những lời gắt gỏng,
chua cay, thoá mạ, thô tục...

loan báo tin mừng
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin
Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15)

Chia sẻ: Thử đưa ra một phương thế giúp nhau chữa thói quen
hay nói tục.

Suy niệm: Nhìn lại chặng đường hơn 400 năm truyền giáo tại
Việt Nam, biết bao vị thừa sai đã đặt chân lên dải đất này để
gieo vãi hạt giống Tin Mừng. Họ là giáo sĩ Inêkhu mà ngày
nay chỉ còn biết được cái tên, cha Buzomi, người Ý, cha
Francesco de Pina người Bồ, thầy Paul Saito người Nhật, cha
Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ), gốc Tây Ban Nha, cha Juan de
Santa Cruz người Tây Ban Nha, hai giám mục tiên khởi
François Pallu và Lambert de la Motte người Pháp…. Họ đến
từ những phương trời xa xôi để thực thi mệnh lệnh “đi khắp tứ
phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” Họ
là những người đã dám từ bỏ tất cả: quê hương, gia đình, sự
nghiệp trần gian… để chuốc lấy những nhọc nhằn khổ đau và
cả cực hình cũng như mạng sống mình, tất cả chỉ để loan báo
Tin Mừng.

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn hãy chủ ý nói một lời bình an
thực sự với một người đang sống gần bạn hoặc đang công tác
cùng với bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thông ban cho con sự hiền lành
dịu dàng của Chúa, để con trở nên con cái của sự bình an góp
phần xây dựng nền văn minh tình thương cho thế giới hôm
nay.
THỨ TƯ TUẦN 3 TN
Th. An-giê-la Mê-ri-si, trinh nữ
Mc 4,1-20

Mời Bạn: Chúng ta chưa cần phải đi “tứ phương thiên
hạ” mới có thể loan báo Tin Mừng. Chúng ta đã được sai đi
đến với những người hiện đang sống quanh mình đây. “Không
ai có thể cảm thấy mình được miễn cộng tác với công cuộc
Truyền Giáo của Giáo Hội! Quả thế, hơn bao giờ hết lệnh
truyền của Chúa Giêsu thật khẩn thiết với thời đại của chúng
ta hôm nay biết bao nhiêu người chưa được biết Chúa” (Sứ
điệp Truyền giáo 2009).

CUNG CÁCH ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA
“Ai có tai để nghe thì hãy nghe.” (Mc 4,9)
Suy niệm: Lời Chúa là Lời Hằng sống, nghe bằng đôi tai chưa
đủ, còn phải nghe bằng cả trái tim nữa. Chỉ nghe bằng tai thì
âm thanh có vang vọng, nhưng sứ điệp, nội dung lắm khi lại
không đi vào cõi lòng, tựa như nước đổ đầu vịt. Nghe bằng trái
tim, từng âm thanh đi qua đôi tai, sứ điệp, nội dung vang vọng
nơi sâu thẳm của cõi lòng, gợi lên những ước ao, khát khao,
nôn nao thực hiện, chứ không phải chỉ là âm thanh lao xao bên
ngoài. Nghe bằng trái tim cần sự chuẩn bị, việc lắng đọng tâm
trí, nhất là sự khao khát vươn tới đỉnh cao toàn thiện. Hiểu biết
hai loại nghe như vậy, ta dễ đi vào ý nghĩa của bốn loại người
được Chúa phân chia trong bài Tin Mừng hôm nay. Nghe bằng
đôi tai sẽ là loại tâm hồn vệ đường, sỏi đá, bụi gai. Chỉ có
người nghe với quả tim mới là tâm hồn đất tốt cho Lời Chúa.
Khi Chúa phán “ai có tai để nghe thì hãy nghe,” Ngài muốn ta
chú ý lắng nghe, không phải bằng thái độ hời hợt, nhưng bằng
tâm hồn nhạy bén trước các nhu cầu của đời sống làm con cái,
người môn đệ Chúa.

Sống Lời Chúa: Tham gia vào một hoạt động truyền giáo
trong giáo xứ / cộng đoàn của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Cha xin thắp sáng ngọn lửa Tin Cậy Mến
trong lòng chúng con, để chúng con noi gương các vị Chứng
nhân Đức Tin, biết củng cố và lưu truyền gia sản đức tin cho
các thế hệ tương lai. (Kinh Năm Thánh 2010)
THỨ BA TUẦN 3 TN
Th. Ti-mô-thê và Ti-tô, giám mục
Lc 10,1-9
SỨ ĐIỆP BÌNH AN
“Vào nhà nào, trước tiên anh em hãy nói: Bình an cho nhà
này!” (Lc 10,5)

Mời Bạn: Sáng tai họ, điếc tai cày vốn là cố tật của con
người. Ước chi hôm nay nghe tiếng Chúa, bạn chớ cứng lòng,
nhưng hãy nghe với trọn con tim, để là mảnh đất tốt cho Lời
Chúa sinh hoa kết hạt!

Suy niệm: Lời đầu tiên Chúa Giê-su truyền cho các môn đệ
phải nói khi sai các ông ra đi rao giảng Tin Mừng là lời chúc
bình an. Lời chúc bình an được gửi đến một cách vô điều kiện,
không phải là kết quả của những cuộc thương thuyết lâu dài;
cũng không tuỳ thuộc ở hoàn cảnh bên ngoài: người môn đệ
vẫn nói lời bình an dù trong tư thế của “con chiên ở giữa bầy
sói”. Dù lời chúc bình an có được đón nhận hay không, trước
hết sự bình an ấy vẫn “quay về với người môn đệ” và tồn tại
nơi họ, và như thế biến họ thành những nhân tố xây dựng một
“môi trường hoà bình”. Tuyên ngôn Tám Mối Phúc Thật gọi
đó là đặc điểm nhận biết người môn đệ đích thực của Chúa Kitô: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con
cái Thiên Chúa”.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Sống Lời Chúa: Bạn đã chọn câu Lời Chúa nào làm kim chỉ
nam cho đời sống mình chưa? Mời bạn chọn một câu Lời
Chúa để sống mỗi ngày, một câu để định hướng cả đời Ki-tô
hữu của mình.
Cầu nguyện: Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con
trong cuộc sống. Xin cho con biết thực hành Lời Chúa đã
truyền rao, vì đó là nguồn sức sống của con. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 3 TN
Th. Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ HT
Mc 4,21-25
ĐỂ LÀ NGỌN ĐÈN ĐỂ TRÊN ĐẾ
“Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới gầm giường? Nào
chẳng phải là đặt trên đế sao?” (Mc 4,21)
Suy niệm: Thiên Chúa có một kế hoạch tuyệt vời dành cho tất
cả con cái của Người. Khám phá được kế hoạch ẩn giấu của
Nước Trời là một ân ban cho không. Ánh sáng Tin Mừng
Nước Trời phải được toả lan cách quảng đại để ai ai cũng có
cơ hội đón nhận, khám phá, làm cho tăng trưởng trong cuộc
sống của mình. Đến lượt mình, những người đã lãnh nhận ánh
sáng đó, cũng phải trở nên chiếc đèn chiếu tỏa ánh sáng Tin
Mừng cho người xung quanh. Nhiều người viện cớ Chúa
dạy “đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” (x. Mt 6,3) để
sống theo kiểu “ngọn đèn dưới gầm giường” mà quên rằng
Ngài còn mời gọi chúng ta đã là ánh sáng thì “phải chiếu giãi
trước mặt thiên hạ để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm
mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).
Mời bạn: Chúa ban cho bạn khả năng, tái khéo, Chúa ban cho
bạn cuộc sống, đức tin để nhờ đó bạn thực hiện những việc tốt
đẹp ngõ hầu chiếu toả ánh sáng tình yêu của Chúa và làm vinh
danh Ngài ở giữa muôn dân. Mỗi một việc thiện bạn làm dù
được người khác nhận biết hay không đều góp phần đem Chúa
đến cho tha nhân và đưa tha nhân đến gần Ngài hơn. Vì vậy
bạn hãy kiên tâm “làm việc thiện, đừng sờn lòng nản
chí” (2Tx 3,13).
Chia sẻ: Bạn nghĩ gì khi “ngại” làm việc tông đồ, thể hiện
mình là Ki-tô hữu?
Sống Lời Chúa: Tôi chú ý hơn trong việc sử dụng khả năng
để phục vụ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn ý thức mình là ánh
sáng, có nhiệm vụ chiếu sáng và tỏa lan niềm vui, sức sống nơi
Chúa đang sai phái con đến.
THỨ SÁU TUẦN 3 TN
Mc 4,26-34
KIÊN NHẪN TRONG HY VỌNG
Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy
mầm và mọc lên, … người ấy không biết. (Mc 4,27)

Suy niệm: Chúng ta đang sống trong thời đại thức ăn nhanh,
mì ăn liền, cà phê hoà tan 3 trong 1 uống ngay, thức ăn chế
biến sẵn, vài phút kết nối mạng hay điện thoại, là có thể liên
lạc với cả thế giới. Nhịp sống hối hả này phần nào ảnh hưởng
đến cái nhìn về toàn bộ cuộc sống, đặc biệt cuộc sống tinh
thần. Có những bậc cha mẹ nổi nóng khi thấy con cái không
tiến bộ ngay về học vấn hoặc tính nết. Có những hội viên các
tổ chức tông đồ buồn lòng khi nhìn các nỗ lực truyền giáo
chưa đạt kết quả. Và cũng có bao tâm hồn thiện chí dao động
sau vài năm tháng tập luyện nhân đức, sống Lời Chúa, mà sao
‘vũ như cẩn’. Đức Giê-su nhắc nhở chúng ta cần kiên nhẫn tựa
như người nông dân, sau khi gieo giống và chăm sóc, kiên
nhẫn chờ mùa gặt, bởi vì ông không thể đốt giai đoạn.
CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Mời Bạn: Mayakovski, nhà thơ Nga nói: “Trên đường đời,
hành lý con người cần mang theo là lòng kiên nhẫn và tính
chịu đựng.” Đối với người Ki-tô hữu, đúng hơn là lòng kiên
nhẫn và niềm hy vọng, bởi vì tin tưởng vào Thiên Chúa quyền
năng và cũng là Cha nhân lành, Ngài sẽ làm mọi sự có kết quả,
qua thời gian.
Chia sẻ: Tôi sẽ làm gì để điều chỉnh nếp suy nghĩ muốn đốt
giai đoạn?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ bắt đầu sửa chữa một tính xấu nổi
cộm, kiên trì tập mỗi ngày và hy vọng từng giây phút.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã dạy chúng
con bài học kiên nhẫn để thành công trên đời và nhất là thành
người con Chúa. Xin cho chúng con không nóng vội đốt giai
đoạn, nhưng kiên trì hoạt động trong hy vọng và phó thác vào
Chúa. Amen.
THỨ BẢY TUẦN 3 TN
Mc 4,35-41
NGÀI LÀ ĐẤNG QUYỀN NĂNG
“Vậy Người là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân
lệnh?” (Mc 4,41)
Suy niệm: “Tôi là người Do Thái, nhưng bị khuôn mặt ngời
sáng của Người Na-da-rét mê hoặc. Không ai đọc sách Tin
Mừng mà không cảm nhận được sự hiện diện đích thực của
Ngài. Tính cách của Ngài rung cảm trong từng lời từng chữ.
Không huyền thoại nào đầy sức sống như vậy. Theseus cũng
như các anh hùng khác thiếu sức sống thật sự của Đức Giêsu” (Thiên tài khoa học A. Einstein). Tựa bao vĩ nhân trên thế
giới, các môn đệ Đức Giê-su cũng đã bày tỏ lòng khâm phục
Ngài. Không khâm phục sao được khi chứng kiến chỉ cần nói
một lời, Ngài làm cho cả sóng gió phải yên lặng! Người bình
thường đâu có quyền thế như vậy! Chỉ có Đấng vừa là Thiên
Chúa, vừa là con người mới có thể làm được những việc kỳ
diệu để cứu giúp con người.
Mời Bạn: “Đức Giê-su là nhà xã hội chủ nghĩa đầu tiên,
người đầu tiên tìm một cuộc sống tốt hơn cho nhân
loại” (Nguyên Tổng bí thư Liên Xô M. Gorbachev). Không
chỉ vậy, Ngài đem sự sống đời đời của Thiên Chúa đến cho
con người. Vấn đề là bạn có đón nhận Ngài để có sự sống vĩnh
cửu ấy không? Mời bạn để tâm suy nghĩ và nỗ lực thực hiện bí
quyết “luyện” sự sống vĩnh cửu của Ngài qua điều răn mến
Chúa yêu người bạn nhé!
Sống Lời Chúa: Tôi xác quyết niềm tin vào Chúa Giê-su qua
việc dành cho Ngài thời gian cầu nguyện với Ngài mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa bày tỏ quyền năng trên
mọi sự, đem lại an vui hạnh phúc cho con người. Xin cho con
nhận ra Chúa đang bày tỏ quyền năng yêu thương ấy mọi
ngày trong đời thường của con. Amen.
https://thanhlinh.net/
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THIRD SUNDAY OF ORDINARY TIME, CYCLE B
First Reading
Jonah 3:1-5,10
God spared the people of Nineveh because they heeded
the message God sent through Jonah.
Responsorial Psalm
Psalm 25:4-5,6-7,8-9
The Lord teaches us his ways.
Second Reading
1 Corinthians 7:29-31
Paul warns the Corinthians that they must act differently
because the world in its present form is passing away.
Gospel Reading
Mark 1:14-20
Jesus calls the fishermen, Simon and Andrew, James and
John, to be his disciples.
Background on the Gospel Reading
Today we begin a continuous reading of Mark’s Gospel
that will carry us through this segment of the liturgical
season of Ordinary Time. Remember that in Cycle B of
the Lectionary, most of the Gospel readings are taken
from the Gospel according to Mark.
The Gospel of Mark does not begin with a narrative
about Jesus’ birth. Instead Mark begins by reporting on
the preaching of John the Baptist. John is described as
the voice in the wilderness sent to prepare the way of the
Lord. Immediately after describing the work of John the
Baptist, Mark reports on Jesus’ baptism and his
temptation in the desert. Jesus’ public ministry begins
after the arrest of John the Baptist. Mark wants his
readers to understand the important connection between
the end of the ministry of John the Baptist and the
beginning of Jesus’ own ministry.
As we learn at the beginning of today’s Gospel reading,
Jesus preaches the Kingdom of God in continuity with
the preaching of John the Baptist. Like John the Baptist,
Jesus’ pronouncement of the kingdom is a call to
repentance. Yet Jesus’ preaching is greater than John’s.
Jesus begins the time of fulfillment; the Kingdom of God
is already here. This will be demonstrated again and
again, both in Jesus’ words and in the actions that follow.
Jesus’ healings and forgiveness of sins are signs of the
Kingdom of God that he announces in his teaching.
In contrast to last week’s Gospel, in Mark’s Gospel Jesus
takes the initiative in calling his first disciples. As
mentioned last week, it was more typical of first-century
rabbinical schools for students to seek out rabbis, asking
to be their disciples. In Mark’s Gospel, Jesus breaks with
this tradition and invites his disciples to learn from him.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Jesus is said to have first called four fishermen—Simon,
Andrew, James, and John. Simon and Andrew are
brothers. Jesus promises that he will make them “fishers
of men.” James and John are also brothers. Mark does
not report Jesus' words of invitation to them, but he does
report that they left their fishing immediately; their
father, Zebedee, was left behind in the boat.
Mark’s Gospel is told with a great sense of urgency and
immediacy. Jesus is a person of action, and events occur
in rapid succession. We see this in today’s Gospel. Time
is of the essence; the fishermen immediately put aside
their livelihood to become Jesus’ disciples. The Kingdom
of God is here and now. The time of fulfillment is at
hand. How might our lives be different if we more fully
shared this sense of the immediacy of God’s kingdom?
Family Connection
Today’s Gospel describes how Jesus called his first
disciples and the immediacy with which these men
dropped everything to follow him. We can only begin to
imagine what Jesus’ presence must have been like to
invoke such a response in these first disciples. While a
few of us might relate to such a radical conversion, many
of us would find such a sudden change in ourselves or in
another person unsettling. There are few things for which
we would willingly drop everything. And yet this is the
immediacy with which these first disciples responded to
Jesus. These first disciples were willing to drop
everything in order to make Jesus and the Kingdom of
God the most important things in their lives.
Gather as a family and talk about circumstances in which
you have had to “drop everything.” (the call to pick up a
sick child from school, the cry of a hurt or angry child)
How did you feel about having to change your plans in
each of these situations? How do we feel when someone
asks us to drop everything to help him or her? For many
of us, it is not easy to drop everything to respond to the
needs of another.
Read today’s Gospel, Mark 1:14–20. Invite your family
to imagine what Jesus’ presence and invitation to these
first followers must have been like that they responded
by leaving their livelihood to become his disciples. How
might our life change if we understood the Kingdom of
God to be as important and immediate in our lives? Ask
God to help you experience the Kingdom of God with
such immediacy. Pray together the Lord’s Prayer.
www.loyolapress.com
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Xin liên lạc: Văn Phòng Giáo Xứ
281.495.8133
Email: info@giaoxungoiloi.org

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH
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281.988.6155

MY PLUMBING SERVICE
CERTIFIED BACKFLOW TESTER
A/C Installation & Repair

JOHN TUAN DINH
832.654.6727
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