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TỈNH THỨC
Chọn bài Phúc Âm này để làm đề tài
suy gẫm trong ngày đầu năm phụng
vụ, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta
một bài học rất hữu ích và cần thiết đó
là hãy tỉnh thức và sẵn sàng để đón
nhận Chúa vào ngày giáng sinh cũng
như ngày Chúa gọi chúng ta đến tính
sổ cuộc đời với Ngài.
Nhìn vào đời sống, chúng ta thấy tỉnh
thức và sẵn sàng là điều kiện cốt yếu
để được sống còn. Ngay như trong thế
giới loài vật chúng ta cũng thấy như
vậy. Một nông dân Mỹ bị đàn quạ
khoang phá hoại ruộng ngô. Ông
mang súng ra bắn, nhưng không sao
lại gần được vì trên cây thông cao, có
một con đậu để canh chừng khi các
con khác đang ăn. Len lỏi lâu dưới hố
sâu ông mới lại gần được mà con gác
không hay biết. Một tràng đạn nổ
vang, những con sống sót bay vù lên,
nhưng chúng không bay đi xa, chúng
xà xuống con canh gác với những
tiếng kêu giận dữ. Con chim khốn nạn
này bị đồng bọn xử một cách tàn nhẫn
và nhanh chóng, không thể ở lại trong
bầy, phải rời hàng ngũ mà đi nơi
khác.
Câu chuyện trên đây cho thấy việc
tỉnh thức và sẵn sàng là điều rất cần
thiết, loài vật còn cảm thấy phương
chi là con người. Nơi giống vật không
chu toàn bổn phận tỉnh thức còn bị
trừng phạt nặng nề, phương chi là con
người.

nhưng lại tuỳ thuộc chúng ta định đoạt
số phận, đó là cái chết.
Đọc báo chí, nghe truyền thanh và
xem truyền hình, chúng ta thấy cái
chết phảng phất ở mọi nơi, và trong
mọi lúc. Nào là thiên tai bão lụt giết
chết hàng trăm người. Nào là núi lửa,
động đất giết chết hàng ngàn người.
Nào là chiến tranh, đói khổ giết chết
hàng vạn người. Dẫu vậy có ai nghĩ
rằng mình cũng sẽ phải chết, mà mấy
ai đã tỉnh thức và sẵn sàng cho cái bất
ngờ cuối cùng ấy.

Sống sao thì chết vậy. Muốn được
chết tốt lành, muốn cho giờ chết
không phải là giờ cay đắng bẽ bàng thì
ngay từ lúc này, chúng ta phải lo sống
tốt lành. Đối với những người còn hồ
nghi về đời sau, họ nên khôn ngoan lý
luận như nhà tư tưởng Pascal: Có đời
sau hay không, điều ấy thật khó mà
chứng minh rõ rệt, tuy nhiên tôi vẫn
tin có là hơn, vì dù không có, thì tin
như vậy cũng không thiệt hại gì. Còn
như trong trường hợp mà có, thì không
tin quả là điều nguy hiểm. Cho nên tin
vào sống niềm tin ấy, thì khôn ngoan
hơn.

Tỉnh thức và sẵn sàng ở đây có nghĩa
là hãy khử trừ tội lỗi ra khỏi cuộc sống
và tích trữ cho một kho tàng quý giá là
những hành động bác ái, là những
công nghiệp chúng ta lập được khi còn
sống ở đời này, để bất kỳ lúc nào Chúa
lên tiếng kêu gọi, chúng ta cũng có thể
Trong cuộc sống, chúng ta thường nói: sẵn sàng thưa lên: Lạy Chúa, này con
Mấy ai học được chữ ngờ. Nghĩa là có xin đến.
nhiều biến cố xảy đến ngoài dự kiến
http://giaophanthaibinh.org/
của chúng ta. Nhưng có một cái bất
ngờ, tuy không do chúng ta dự liệu,

Trần Văn Quang
832.566.3664
Giải Tội: * Thứ Bảy 5:00 - 5:45 pm
* 30 phút trước các Thánh Lễ
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HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

THÔNG BÁO GIÁO XỨ

Chủ Tịch

PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2021
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 thứ tự của số phòng bì (1, 2, 3….v.v).
Xin quý ông bà và anh chị em vui lòng đón nhận để tiếp tục đóng góp xây dựng
giáo xứ. Những ai chưa ghi danh, nhưng muốn có phong bì, xin liên lạc VP giáo
xứ. Chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người.

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

NHẬN THÔNG TIN GIÁO XỨ
Những ai muốn nhận Bản Tin hoặc các thông tin của Giáo Xứ qua email, xin viết
email lên Phong Bì Đóng Góp hoặc trao cho Văn Phòng Giáo Xứ.

- Đại Diện Giới Trẻ:
Cao Điệp Emily

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

BẢNG TÊN VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý Ông Bà và Anh Chị Em muốn khắc tên mình, tên Cha Mẹ 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.

Phó Chủ Tịch
832.247.5969

Thành Viên
Bùi Ngoan
281.745.6286
Phạm Gia Hoan
281.435.4690
Hoàng Hữu Phước
832.877.2074
Trương Đạt
281.389.0958
Lê Catherine Thúy
832.451.0397

TRƯỞNG CÁC HỘI ĐOÀN

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: Donations/Đóng Góp Qua Mạng (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 $20,730 Mỹ kim. Thu tiền lần hai cho Quỹ Nâng Cao Phảm
Giá Con Người được $1,334 Mỹ kim. Thánh Lễ Tạ Ơn được $10,642 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.

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
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

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.

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
Phó Tế Hoàng Anh Dũng
713.417.6689
Ban Xã Hội
Nguyễn Văn Bản
281.565.1185
Ban Trật Tự
Nguyễn Phương Kevin
832.451.0591
Ban Tiếp Tân-Hướng Dẫn
Nguyễn Vinh

713.240.2683

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

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

Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y
tế, tình nguyện viên, những người đang ở
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SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN I MÙA VỌNG, B
THỨ HAI TUẦN 1 MV
Th. Anrê, tông đồ
Mt 4,18-22

Mời Bạn suy niệm lời ngợi khen của Đức Ma-ri-a trong bài ca
Magnificat, tâm tình cảm tạ của Đức Giê-su, lần giở những
trang Kinh Thánh và lịch sử Giáo Hội để thấy rằng Thiên
Chúa đã làm những điều lớn lao qua những con người bé mọn.
Đừng nghĩ rằng mình quá bé nhỏ không đóng góp được gì!
Hãy xác tín rằng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự qua
những con người bé mọn, nhưng biết tín thác vào Ngài.
Chia sẻ cách bạn đã học hỏi, suy niệm và cầu nguyện với Lời
Chúa.

LÀ TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN
“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những
kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,19)
Suy niệm: “Phúc âm là tin vui chứ không phải lời khuyến
thiện. Lời khuyên: điều ta nên làm; tin: tường thuật điều ta đã
được làm” (T. Keller). Là tông đồ ở với Đức Giê-su ba năm,
An-rê hiểu được những điều tốt lành Thầy đã làm cho mình và
nhân loại, đặc biệt qua cái chết và sự sống lại của Thầy. Ngày
Thầy gọi, An-rê đã mau mắn bỏ lại lưới cá, con thuyền để lập
tức bước theo Thầy. Ngày Thầy về trời, An-rê đã chứng kiến,
rồi thực hiện sắt son lệnh truyền của Thầy: Đi khắp tứ phương
thiên hạ, rao giảng Tin vui, trở thành kẻ lưới người như đã
từng lưới cá ngày nào bên bờ hồ. An-rê đi rao giảng Tin vui
của Thầy tại Biển Đen và Hy Lạp, chịu tử đạo tại Patras (Hy
Lạp).

Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa, đọc tiểu sử các thánh để
nhận ra những điều vĩ đại Thiên Chúa đã làm qua những con
người bé mọn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống như người bé
mọn, để trở thành khí cụ bình an của Chúa, đem yêu thương
đến cho mọi người. Amen.
THỨ TƯ TUẦN 1 MV
Mt 15,29-37

Mời Bạn: “Ta phải yêu mến người khác bằng việc làm và
bằng lời nói của mình, vì chia sẻ Tin Mừng là một quá trình,
chứ không phải một sự kiện” (C. Ingram). Tông đồ giáo dân
đòi hỏi ta kiên trì, lâu dài thực hiện ba điều: ĐI, NÓI,
LÀM. Đi ra khỏi gia đình mình đến với người khác, đi ra khỏi
thế giới riêng, chật hẹp của mình; nói về Chúa, giới thiệu
Ngài, nói những điều tốt đẹp; làm theo tinh thần Tám mối
phúc thật: khó nghèo, khiêm tốn, hiền hòa, thương xót…

TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA
Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Đức Giê-su, đem theo
những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh
nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và
Người chữa lành. (Mt 15,30)
Suy niệm: Chúa Giê-su được bao vây bởi những người cùng
khốn. Họ đến với Ngài để tìm nguồn an ủi, và họ đã không
phải thất vọng, bởi Ngài thấu hiểu và chạnh lòng thương trước
nỗi đau của họ. Hình ảnh mà Tin Mừng khắc hoạ lại đó không
chỉ mô tả một Đức Ki-tô hiền lành và nhân hậu đậm tính nhân
văn. Ngài chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của họ và đem
lại cho họ sự no thỏa vì Ngài là Đấng Em-ma-nu-en, là “Thiên
Chúa ở cùng chúng ta”, vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Sống Lời Chúa: Xác tín tôi chỉ là Ki-tô hữu đích thực khi là
tông đồ, chứng nhân của Chúa Ki-tô, và nỗ lực thực hiện ba
điều nói trên: đi, nói, và làm.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã chọn gọi con
làm tông đồ Chúa giữa dòng đời. Xin cho con luôn ý thức
mình phải là chứng nhân tích cực của Chúa qua đời sống, lời
nói, việc làm tốt đẹp của con mỗi ngày. Amen.

Mời Bạn: Qua Hội Thánh, Chúa Ki-tô tiếp tục hiện diện giữa
con cái loài người. Nhưng nhiều tín hữu vẫn cư xử y như thể
Hội Thánh chỉ là một cơ chế xã hội mang tính phẩm trật. Để
Đức Ki-tô tiếp tục hiện diện, các môn đệ của Ngài phải trở nên
giống với Thầy Chí Thánh. Nếu không, chúng ta không còn
chính danh là Ki-tô hữu nữa!

THỨ BA TUẦN 1 MV
Lc 10,21-24
TRỞ NÊN NGƯỜI BÉ MỌN
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì
Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết
những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé
mọn.” (Lc 10,21)

Chia sẻ: Những người sống chung quanh bạn có tìm được
chút gì lòng thương xót của Chúa khi họ gặp gỡ bạn không?
Sống Lời Chúa: Luôn đi bước trước đến với những người
đang cần sự cảm thông, trợ giúp, để nhờ đó họ nhận ra Chúa là
Cha giàu lòng thương xót.

Suy niệm: Xúc động trước tình yêu của Thiên Chúa dành cho
mình, Đức Trinh Nữ Ma-ri-a đã cảm tạ: “Phận nữ tỳ hèn mọn
Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1,48). Trong đêm Ngôi Hai
Thiên Chúa giáng sinh, những người đầu tiên được thiên thần
báo tin đến thờ lạy Hài Nhi Giê-su không phải là những nhà
thông thái, những người am hiểu Kinh Thánh, mà là những
người chăn chiên ở ngoài đồng. Sau này, Đức Giê-su cũng
tuyển chọn các Tông Đồ, đa số là những người đánh cá, không
thuộc giới trí thức của xã hội. Những người bé mọn được mạc
khải mầu nhiệm Nước Trời vì họ khiêm tốn, đơn sơ tín thác
vào Chúa, chứ không cậy dựa vào kho kiến thức và những lý
lẽ uyên bác của mình.
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con đang bước vào Năm Thánh
Lòng Thương Xót Chúa. Xin cho chúng con trở nên dấu chỉ của
tình yêu Chúa cho thế gian, đặc biệt là những người bị gạt ra
bên lề xã hội. Ước gì qua chúng con, nhiều người có thể nhận
biết Chúa là Cha giàu lòng xót thương. Amen.
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THỨ NĂM TUẦN 1 MV
Mt 7, 21. 24-27

Mời Bạn: Nhớ rằng Đức Giê-su thực hiện mơ ước tốt đẹp của
bạn theo cách của Ngài, chứ không phải theo cách của bạn.
Bạn đừng ‘xìu’ khi nghe như vậy, bởi vì để Ngài lo liệu, bạn
được bảo đảm hơn nhiều. Bạn hãy tin rằng mình đã đặt niềm
tin đúng điạ chỉ. Xin bạn nhớ rằng: “Phúc thay ai phó thác đời
mình trong bàn tay Chúa, Ngài sẽ đặt chính Ngài trong bàn
tay họ” (tác giả vô danh).

NỀN TẢNG VỮNG BỀN
“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành,
thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” (Mt 7,24)
Suy niệm: Ngôi nhà cuộc đời của thánh Phan-xi-cô dựa trên
một nền tảng vững chắc là thực hành Lời Chúa cách cụ thể.
Chẳng hạn theo Lời Chúa mời gọi, ngài mạnh dạn ôm hôn một
người phong, chiến thắng cảm xúc tự nhiên là kinh tởm loại
người này. Thế nhưng, ngài lại cảm nhận được một sự ngọt
ngào trong tâm hồn cũng như ngoài thể xác, một cảm nghiệm
tâm-thể lý sâu sắc và toàn diện. Với ngài, người phong ấy
không chỉ là con người đáng thương, mà còn là hiện thân của
Chúa Ki-tô. Thực hành Lời Chúa dạy, Phan-xi-cô đã từ bỏ
toàn bộ gia sản, danh giá... để hoàn toàn tự do đi theo và thuộc
trọn về Chúa Ki-tô. Ngày hôm nay, ta được mời gọi xây dựng
ngôi nhà cuộc đời không chỉ trên các nghi thức phụng vụ,
nhưng còn bằng việc sống những gì mình tuyên xưng trong
các nghi thức ấy.

Sống Lời Chúa: Dâng lên Chúa ước mơ lớn nhất của tôi hiện
nay và xin Chúa giúp tôi thực hiện ước mơ ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, nơi Chúa, chúng con đã tìm
đúng địa chỉ để phó thác cuộc đời. Xin dâng lên Chúa những
mơ ước, nhất là những mơ ước cho một thế giới tốt đẹp hơn,
giàu tình người hơn. Xin cũng giúp chúng con nỗ lực để góp
phần thực hiện ước mơ ấy.
THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV
Mt 9,35; 10,1.6-8

CÓ GÌ ĐỂ CHO?
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như
vậy.”(Mt 10,8)

Mời Bạn: Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô định nghĩa: “Người Ki
-tô hữu là người lắng nghe và thực thi Lời Chúa dạy, chứ
không phải là người giữ luật tham dự lễ Chúa Nhật”. Mời bạn
định hướng cuộc đời mình, xem mình đang xây ngôi nhà cuộc
đời ấy dựa trên nền tảng nào, rồi điều chỉnh cho thích hợp.

Suy niệm: Ở góc phố, một người hành khất đang chìa tay xin
khách bộ hành bố thí. Sau khi đã lục tìm khắp hết các túi trong
ngoài của mình, Lev Tolstoi, nhà văn Nga, nói với người hành
khất với giọng của một người có lỗi: “Này anh bạn, xin lỗi
nhé! Tôi không còn gì để có thể cho anh. Hẹn anh lần sau.
Chúc anh một ngày tốt lành!” Người hành khất hớn hở trả lời
nhà văn: “Không, ông đã cho tôi rất nhiều! Lâu nay, ai cũng
coi thường tôi. Còn ông, ông gọi tôi là ‘anh bạn’. Vậy là ông
đã cho tôi nhiều nhất rồi đó. Cám ơn ông!” Tin Mừng hôm nay
khắc họa một “Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng
thương.” Ngài thấy họ “như bầy chiên không người chăn dắt.”
Vì thế, Ngài đã gọi mười hai môn đệ lại và sai các ông đi, với
lệnh truyền: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho
không như vậy.” Người môn đệ Chúa Giê-su, vì thế, luôn luôn
vẫn có cái gì đó để cho đi một cách vô điều kiện.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, tôi ghi nhớ và cố gắng thực hành
mục Sống Lời Chúa trong tập sách này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, viên đá tảng góc tường, mọi
công trình được xây dựng trên Ngài sẽ trường tồn, bởi Ngài là
An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là Khởi nguyên và Tận cùng. Xin
ban cho chúng con Thánh Thần của Chúa, để giúp chúng con
biết xây dựng đời mình trên tảng đá vững bền là Lời, Ngôi Lời
của Chúa Cha. Amen.
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV
Mt 9,27-31

Mời Bạn: Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chẳng có gì để cho
người khác. Thế nhưng, sự cảm thông và tình thương vẫn luôn
là món quà quý báu mà chúng ta có thể trao đi bất cứ khi nào.

ĐẶT NIỀM TIN ĐÚNG ĐỊA CHỈ
Đức Giê-su sờ vào mắt họ và nói : “Các anh tin thế nào, thì
sẽ được như vậy.” (Mt 9,29)

Chia sẻ: Có khi nào bạn tưởng mình đã cho/nhận rất ít nhưng
thật ra là rất nhiều? Hoặc ngược lại đã cho/nhận rất nhiều
nhưng thật ra là rất ít?

Suy niệm: “Tôi có người bạn đi bằng hai tay, ước mơ đến
trường để vẽ mây bay”. Bài hát của một ban nhạc khuyết tật đã
nói lên ước mơ thật giản dị của bạn bè cùng cảnh ngộ. Và nếu
được hỏi ước mơ lớn nhất của đời mình, hầu chắc bạn ấy sẽ
không trả lời vẽ mây bay, mà là có đủ hai chân lành lặn như
bao người khác. Thế nhưng, đó chỉ là ước mơ và mơ ước. Hai
người mù trong bài Tin Mừng hôm nay thật may mắn, vì họ có
thể trình bày mơ ước lớn nhất đời mình cho một Đấng họ tin
rằng có thể biến mơ ước đó thành sự thật. Họ đã đặt niềm tin
đúng địa chỉ: “Các anh tin thế nào, thì hãy được như
vậy”. Thật vậy,với Đức Giê-su, mọi sự đều có thể; với Ngài,
những mơ ước tốt đẹp nhất sẽ được thực hiện; với Ngài, các Ki
-tô hữu có thể an tâm bước đi trên con đường dài nhất cuộc
đời: con đường về trời.

CHRIST, THE INCARNATE WORD CATHOLIC PARISH

Sống Lời Chúa: Làm sứ mạng tựu trung là cho không điều
mình đã được tặng không. Chúng ta tập cho không như
thếtrong lòng mến (cf. 1Cr 13,3) để bồi đắp nơi mình cảm thức
sứ mạng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đến với người
khác trước hết với một tình yêu thương chân thành – như
Chúa đã đối xử với con. Amen.
http://www.dongcong.net/
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FIRST SUNDAY OF ADVENT, CYCLE B
First Reading
Isaiah 63:16b-17,19b;64:2-7
Isaiah prays for the Lord’s forgiveness of the people.

and watchful. Our faithfulness to God, through the good times
as well as the difficult times, shows us to be ready for the
coming of the Son of Man.

Responsorial Psalm
Psalm 80:2-3,15-16,18-19
A prayer for the Lord’s protection

Family Connection
In family life, we try to prepare ourselves for many future
things: our next vacation, our children’s education, our
retirement. We are careful not to allow ourselves to be caught
by surprise so that we can handle any challenges our family
may face. Today’s Gospel reminds us that we are called to be
just as attentive and alert to the coming of the Son of Man so
that it will not catch us unprepared. This means attending to
our family’s spiritual life as carefully as we attend to other
important family matters.

Second Reading
1 Corinthians 1:3-9
Paul gives thanks to God for the faith of the Corinthians.
Gospel Reading
Mark 13:33-37
Jesus warns his disciples to be watchful so that they will be
ready when the Son of Man comes.

As you gather as a family, talk about a time when you
received surprise visitors at your house, perhaps a neighbor
who stopped by or a relative who arrived unannounced. Was
your household prepared to receive this unannounced guest?
What might your family have done differently if you knew
ahead of time that this visitor was going to arrive? Jesus told
his disciples that no one knows when the Son of Man will
return, except the Father. Read with your family what Jesus
told his disciples in today’s Gospel, Mark 13:33-37.

Background on the Gospel Reading
Today we begin the season of Advent, which marks the start
of a new liturgical year for the Church. The readings for
Sunday Mass are arranged on a three-year cycle. Each year
features a different Gospel—Matthew, Mark, or Luke.
Readings from the Gospel of John are interspersed throughout
all three years. With this year’s first Sunday of Advent, we
begin Cycle B of the Lectionary, which focuses our attention
on the Gospel of Mark. This week and next week, our
readings from Mark’s Gospel present two important Advent
themes: the Lord’s return at the end of time and John the
Baptist’s preparation for Jesus.

During Advent, we not only prepare ourselves to celebrate the
birth of Jesus, we also check to see if we are doing all the
things that will keep us ready to receive Jesus when he comes
again. Talk about how your family can recommit to daily
prayer, reading Scripture, and staying faithful to God’s
commandments. Pray together that through this Advent season
your family will be more prepared to receive Jesus when he
comes again. Read as a concluding prayer Paul’s words to the
Corinthians found in today’s second reading, 1 Corinthians
1:3-9, or pray the Lord’s Prayer.

Today’s Gospel is taken from the end of Mark’s Gospel, the
chapter that immediately precedes Mark’s account of Jesus’
Passion. Having been questioned repeatedly by the scribes and
the Pharisees, Jesus is now questioned by his disciples—Peter,
James, John, and Andrew—who want details about his
prediction of the destruction of the Temple. Jesus answers
with many warnings about the difficulties that the disciples
will face.

www.loyolapress.com

Today’s passage comes at the conclusion of Jesus’ warnings
to his disciples. Jesus emphasizes the need for watchfulness.
The Son of Man will come without warning; only the Father
knows the exact hour. The disciples must not be caught
unprepared when this time comes.
Scholars believe that Mark’s Gospel was written around the
time of the destruction of Jerusalem by the Romans in A.D.
70. Mark’s audience consisted of Christians who were living
in difficult social and political times, times of conflict. They
were likely beginning to face persecution as followers of
Jesus. In this difficult time, it helped to recall that Jesus had
foretold of such difficulties. Early Christian communities took
courage from Jesus’ warning to remain alert and watchful, and
they found in his words a way to persevere through suffering.
Today’s Gospel reminds us that Advent is about more than
our preparation for the Church’s celebration of Christ’s birth
at Christmas. Advent is also about preparing ourselves for
Christ’s return in glory at the end of time. Like the disciples
and the faithful in Mark’s community, we must also stay alert
GIÁO XỨ ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ
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