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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

4/1 Thứ Hai      Bài đọc 1:      1 Gioan    3: 22-4:6 

      Phúc âm:     Mátthêu    4: 12-17, 23-25 

5/1 Thứ Ba        Bài đọc 1:      1 Gioan   4:   7-10 

      Phúc âm:        Máccô   6: 34-44 

6/1 Thứ Tư       Bài đọc 1:      1 Gioan   4: 11-18 

      Phúc âm:         Máccô  6: 45-52  

7/1 Thứ Năm    Bài đọc 1:      1 Gioan   4: 19-5:4 

      Phúc âm:           Luca   4: 14-22a  

8/1 Thứ Sáu      Bài đọc 1:      1 Gioan   5:   5-13 

      Phúc âm:           Luca   5: 12-16 

9/1 Thứ Bảy      Bài đoc 1:      1 Gioan   5: 14-21 

      Phúc âm:          Gioan   3: 22-30 

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Năm "B" 

Bài đọc 1: Isaia 55: 1-11   /   Bài đọc 2:  1 Gioan 5: 1-9      

Phúc Âm:   Máccô  1: 7-11 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

1. Bài đọc 1:   Isaia   60: 1-6 

     Hơn nữa, nhờ ánh sáng của Thiên Chúa chiếu tỏa trên 
Giêrusalem mà các dân nước xung quanh sẽ nhận ra và kéo đến. 
Ánh sáng không chỉ soi sáng giới hạn cho dân cư Giêrusalem mà 
thôi nhưng còn là thứ ánh sáng đủ mạnh, đủ sáng, đủ hấp dẫn để 
thu hút chư dân.  
     Nhờ ánh sáng của Thiên Chúa, “Mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng 
ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ 
biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi”. Ánh sáng 
của Thiên Chúa làm cho sức hút của Giêrusalem trở nên mãnh 
liệt, không những lôi kéo muôn dân kéo đến mà còn mang theo 
cả của cải.  
    Nhờ “ánh sáng” của Thiên Chúa mà “muôn dân” từ các địa danh 
khác nhau như “Mađian, Êpha và Saba” mang theo “vàng với 
trầm hương” đến Giêrusalem. Rồi đây những điều này sẽ được 
“ứng nghiệm” trong bài trình thuật của thánh Mátthêu về ba nhà 
chiêm tinh đến bái lạy Hài Nhi Giêsu. 

Tôi có nhận ra ánh sáng của Chúa trong cuộc đời mình? 
Tôi có để cho ánh sáng của Chúa lan tỏa đến những người 
xung quanh? 

2. Bài đọc 2:   Êphêxô  3: 2-3a, 5-6 

     Đoạn thư Êphêsô nêu lên ba điểm quan trọng của mầu nhiệm 
này: Một là, trong Đức Kitô và nhờ Tin Mừng, dân ngoại được trở 
nên những người đồng thừa kế. Thật vậy, dân ngoại cũng xứng 
đáng được nghe Tin Mừng và trong Đức Kitô, những ai tin đều 
được trở nên con Thiên Chúa (Ga 1,12). Một khi tin vào Đức Kitô, 
dân ngoại cũng trở nên con Thiên Chúa và vì là con, họ được 
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Mục Vụ các Bí Tích tại Tư Gia 

Những ai cần Xức dầu, Rước Mình 

Thánh Chúa, làm Phép nhà hoặc những 

Á Tích khác tại tư gia của mình thì xin 

liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ qua số 

điện thoại ở trên.  

 

 

 



hưởng trọn vẹn quyền lợi của những người con, đó là được trở nên những người đồng thừa kế. 
- Hai là, trong Đức Kitô và nhờ tin vào Tin Mừng được rao giảng cho cả dân ngoại, họ được trở nên thành 
phần của cùng một thân thể. Trong Đức Kitô, không còn bất kỳ một sự phân biệt, không còn bất kỳ sự chia 
cắt nào giữa những người cùng tin vào Đức Kitô; họ đều được liên kết chặt chẽ với Đức Kitô thế nào thì 
cũng vì thế mà được liên kết với nhau như vậy. 
- Ba là, dân ngoại cũng được đồng chia sẻ lời hứa. Xưa kia con cháu Israel nhận được lời hứa của Thiên 
Chúa qua tổ phụ Ápraham, thì nay dân mới của Thiên Chúa bao gồm cả dân ngoại cũng được chia sẻ lời 
hứa ấy qua chính Đức Kitô. (Ep 3,6; x. Gl 3,16) 

Tôi có sẵn sàng rao truyền Tin Mừng mà tôi đã lãnh nhận, để những người khác cũng tin vào Đức 
Kitô? 

3. Bài Tin Mừng:    Mátthêu     2: 1-12 

     Bài Tin Mừng cho thấy sự đối nghịch về hai thái độ. Một đàng, các nhà chiêm tinh không tìm kiếm vì 
tính tò mò nhưng vì một niềm xác tín về một vị vua mới sinh đáng cho họ tôn thờ. Ngay từ trước lúc lên 
đường, họ đã chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ lớn lao. Cử chỉ “vui mừng” khi thấy ngôi sao xuất hiện trở lại 
và thái độ cung kính thờ lạy, dâng những phẩm vật họ mang theo vừa thể hiện thái độ xác tín vừa cho thấy 
lòng kính tôn thần phục của họ đối với Hài Nhi Giêsu. 
     Đàng khác, hành động “bí mật”, “hỏi cặn kẽ” các nhà chiêm tinh và lời hứa “để tôi cũng đến thờ lạy 
Người” của vua Hêrôđê chỉ là chiếc mặt nạ che dấu một âm mưu nham hiểm sẽ sớm bị bóc trần. Rõ ràng, 
ngay từ đầu những người “ở gần” như vua Hêrôđê đã không hề có ý định muốn kiếm tìm hay đón nhận 
mạc khải của Thiên Chúa nơi Hài Nhi Giêsu. Họ không đón nhận ánh sáng cũng đồng nghĩa với việc họ 
đang sống trong tối tăm. 
     Tóm lại, Thiên Chúa, qua việc sinh hạ của Hài Nhi Giêsu, mạc khải ơn cứu độ của Ngài cho mọi người. 
Đón nhận hay chối từ, tìm kiếm hay thờ ơ, tôn thờ hay tìm cách loại trừ, chấp nhận ánh sáng hay ở lại 
trong tối tăm là sự lựa chọn của mỗi người. Coi chừng! Những người tưởng mình “ở gần”, có khi lại đang 
“ở rất xa”, còn những người bị xem là “ở xa” lại biết tìm “lại gần”. 
Lòng tôi đang “ở xa” hay “ở gần” Người? Tôi có tìm cách “đến gần” Người mỗi ngày?   

 

♥ Tiền Lạc Quyên Chúa Nhật 4 Mùa Vọng và Chúa Nhật 1 Giáng Sinh:      $13,432.00 
♥ Tiền hoa dâng Mẹ:  $880.00     Tòa Fatima: $100.00 
● Nguyễn Cửu   $50.     ● Bà Kim  $20.     ● ÔB Tân-Tòng  $50.     ● ID# 271  $50.     ● Kim Lê  $20.    
● ID# 303 $100.     ● ID# 68  $20.     ● Bà Chiến  $20.     ● Helen Nguyễn  $100.     ● ID# 333  $60.    
● Ẩn danh  $50.     ● Ẩn danh  $20.     ● Ẩn danh  $20.     ● Ẩn danh $20.     ● Ẩn danh  $20.     ● Ẩn danh  $40.    

● Ẩn danh  $10.     ● Cash  $210.         
 

Cha xin đại diện và thay mặt Giáo Xứ, xin chân thành biết ơn và cảm tạ những anh chị đã đóng góp 

công sức, thời giờ, tài năng, tài chính cũng như thức ăn cho sự chuẩn bị cho Đại Lễ Mừng Chúa Giáng 

Sinh năm nay: Trang trí đèn trong và ngoài nhà thờ, hang đá, trang trí hoa và cây Noel cho Thánh lễ, 

âm thanh & ánh sáng, hát lễ và hát Thánh Ca trong Đêm Diễn Nguyện Vọng Giáng Sinh và những 

sinh hoạt khác. Cách riêng cho các anh chị sau đây đã bỏ công sức và thời gian rất nhiều ngày để 

chuẩn bị: Anh chị Trí-Đan, anh Thành, Bác Lâm, anh Tiến, anh Tương, Ca Đoàn Thánh Linh, Ca 

Đoàn Têrêsa, Thầy Trúc Lâm, chị Mindy, cô Trúc, anh Nhã, anh Đạt. Bên cạnh đó có Nhà Hàng Rollz, 

chị Hương, anh Tỉnh đã cung cấp thức ăn cho mọi người khi làm việc và tập hát - tập hoạt cảnh ở nhà 

Thờ. 

 Xin Thiên Chúa Tình Yêu luôn rông rãi ban muôn ngàn ơn lành cho quý anh chị và gìn giữ anh 

chị cũng như gia đình luôn bình an và gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp trong năm mới này. 

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR! 

 

 


