Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A					

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Thánh Lễ

Ngày thường: 6:30g sáng
6:30g chiều
Thứ Bẩy:
6:30g sáng
6:00g chiều
(TNTT, bilingual)
Chúa Nhật: Sáng 7:00g;
		
9:00g; 11:00g
		 Chiều: 6:00g
		 (Lifeteen,
		 English mass)

Giải Tội (trong nhà thờ)
Thứ Ba:  6:00g - 6:30g chiều
Thứ Bẩy:5:00g - 6:00g chiều
Chầu Mình Thánh Chúa
Thứ Hai - thứ Sáu:
7g sáng tới 6:30g chiều

Văn Phòng Giáo Xứ
10610 Kingspoint Rd.
Houston, TX 77075

Điện Thoại: 713-941-0521
Fax: 713-941-2464
Email: cttdvnhou@gmail.com
Web: vietnammartyrs.org
Giờ Làm Việc:
Thứ Hai - thứ Sáu  
9g sáng - 5g chiều
Thứ Bảy: 9g-12g sáng

20 Tháng 9 Năm 2020

VIETNAMESE MARTYRS CHURCH

Linh mục Chánh xứ: John Trần Khả (832-525-6472)
Linh mục Phó xứ: Giovanni Nguyễn Hùng (832-425-5116)
Phó Tế: Giuse Nguyễn Phẩm, Giuse Lê Văn Rõ

Nhân Viên Văn Phòng

Bus. Manager: Phạm Long
Thư Ký: Nguyễn Hoa, Cao Hồng
Bảo Quản Cơ Sở:
Ô. Nguyễn Đệ, Ông Lê Trung,
Ô Đỗ Văn Đức, Ô Vũ Thanh Sự

Hội Đồng Mục Vụ

Nhiệm kỳ 2019-2020
Chủ Tịch:
Ô. Vũ Minh Hóa
Phó Nội Vụ: Ô Lương Hoàng Minh
Thư Ký:
Ô. Phạm Tuấn
UV An Ninh: Ông Thân Vĩnh Xứng,
UV Phụng Vụ: Bà Trần Hồng Ngọc,
UV Gia Đình: Ô. Nguyễn Đức Nhân
UV Giáo Dục: Ô. Nguyễn Anh Tú
UV: Ô Trịnh Du, Cô Đinh Hồng Diệp,
Cô Thảo Nguyên,
A. Trần Phong Paul
Ban Cố Vấn: Ô. Tạ Văn Thường,
Ô. Tạ Hùng Dũng,
Ô. Trinh Tiến Tinh

Ban Bảo Trì Cơ Sở

Trưởng Ban: Ô. Nguyễn Đệ
Thành Viên: Ô. Trần H Linh
Ô. Nguyễn Thanh Xuân,
Ô. Nguyễn V Đồng,
Ô. Đinh Ngọc,
Ô. Đỗ Văn Đằng,
Ô. Nguyễn Dũng
Ô. Nguyễn Trình

Ban Trật Tự Vũ Duy Chinh
Giới Trẻ-LIFETEEN
Paul Tran 832-769-9135

Trang 1

Hội Đồng Tài Chánh

Nhiệm Kỳ 2019-2020
Chủ Tịch:
Bà Nguyễn Phúc Kathy
Phó Nội Vụ: Ô. Đoàn Minh
Phó Ngoại Vụ: Bà Thân Nguyễn Nga
Thư Ký:
Anh Hoàng Long
Thành Viên: Ô. Cố Lê V. Thịnh,
Ô. Cố Trần Nghị, Ô. Lê Bá Cầu,
Ô. Nguyễn Chính, Ô. Nguyễn Anh Tuấn,
Ô. Đinh Thọ, Ô. Vũ Thạch,
C. Kim Ngọc Hương
Quý Hội Trưởng / Đoàn Trưởng
Cố Vấn:
Bs. Lâm Quang Thắng

Ban Kiểm Ngân

Ông Vũ Hải Thuận, Bà Vương Mỹ Phụng
Bà Vũ Huyền, Bà Trần Thị Thanh

TT Giáo Dục Anê Lê T. Thành
Hiệu Trưởng: T. Nguyễn Tú
Văn Phòng: Cô Liên
Ban Việt Ngữ: Cô Đinh Diệp
Ban Giáo Lý: T. Hồ Thanh

Trường Học Ngày Thứ Bẩy
Sinh Hoạt TNTT: 12:00g - 2:15g chiều
Việt Ngữ: 2:30g - 3:55g chiều
Giáo Lý: 4:20g - 5:45g chiều
Trường Học Ngày Chúa Nhật
3:30g chiều Các Lớp Giáo Lý ThêmSức
5:00g chiều Sinh Hoạt Lifeteen

BẤT CÔNG HAY KHÔNG BẤT CÔNG?

LỊCH PHỤNG VỤ

20 Tháng 9, 2020 - 26 Tháng 9, 2020
CHÚA NHẬT XXV Thường niên A, 20/09/2020
BÀI ĐỌC I: Is 55, 6-9
“Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng các ngươi”.
BÀI ĐỌC II: Pl 1, 20c-24. 27a
“Đối với tôi, sống là Đức Kitô”
TIN MỪNG: Mt 20, 1-16a
“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”.
THỨ HAI 21/09/2020
Lễ Thánh Mathêô Tông đồ, Thánh Sử- Lễ Kính
BÀI ĐỌC I: Ep 4, 1-7. 11-13
TIN MỪNG: Mt 9, 9-13
THỨ BA 22/09/2020
BÀI ĐỌC I: Cn 21, 1-6. 10-13
TIN MỪNG: Lc 8, 19-21
THỨ TƯ 23/09/2020
Lễ thánh Piô Pietrelcina, Linh mục - Lễ Nhớ
BÀI ĐỌC I: Cn 30, 5-9
TIN MỪNG: Lc 9, 1-6
THỨ NĂM 24/09/2020
BÀI ĐỌC I: Gv 1, 2-11
TIN MỪNG: Lc 9, 7-9
THỨ SÁU 25/09/2020
BÀI ĐỌC I: Gv 3, 1-11
TIN MỪNG: Lc 9, 18-22
THỨ BẢY 26/09/2020
BÀI ĐỌC I: Gv 11, 9 - 12, 8
TIN MỪNG: Lc 9, 43b-45

Hãy tưởng nghĩ là bạn đã làm việc
cho một công ty 20 hay 30 năm.
Bạn bắt đầu với số lương khá, và
sau nhiều năm làm việc tốt, có
nhiều kinh nghiệm trong nghề, và
lương bổng của bạn cũng tăng lên
rất khá. Bạn hãnh diện về sự thành
công của mình. Với số tiền lương
khá như thế, bạn có thể mua nhà
đẹp, xe đẹp và cấp dưỡng vững
chắc cho kinh tế gia đình, và dư giả để nghỉ hưu. Bạn đã
rất thành công.
Bất ngờ một ngày kia công ty quyết định thuê một số nhân
viên mới để thay thế vào chỗ những người nghỉ hưu. Công
ty thuê những người mới tốt nghiệp đại học và vừa bước
vào nghề chưa có kinh nghiệm và chưa có công trạng gắn
bó gì với công ty. Bạn ngạc nhiên đến thất vọng vì công ty
quyết định trả lương cho những người mới này bằng với
số lương của bạn đang được trả. Bạn có vui và mừng cho
những nhân viên mới được thuê mướn đó không? Hay là
bạn bực tức khó chịu và cảm thấy như mình bị hạ thấp, và
cho là công ty đã không mang ơn hoặc không trọng quí
bạn đủ so với thời gian dài đầy kinh nghiệm mà bạn đã có
với công ty?
Nếu bạn thành thật trả lời là bạn suy nghĩ đúng như thế thì
bạn không khác gì như đa số những người khác. Cho dù
chúng ta không muốn nhận là như vậy, chúng ta thường
vạch vẽ làn ranh giữa chúng ta và người khác, và chúng
ta đo lường giá trị cuộc sống theo làn ranh công trạng như
thế. Đó là cách chúng ta suy nghĩ và cư xử trong xã hội,
điều hành theo động lực, cạnh tranh theo công trạng. Bất
cứ cách nào khác với cách đo lường theo công trạng như
thế chúng ta đều cho là không công bằng. Đo lường giá
trị theo tinh thần chịu khó, chăm chỉ, thành công, mục
tiêu lâu dài, kiên tâm bền chí, lợi nhuận nhiều và chiến
công to. . . Sự thật là chúng ta hành động và sống theo chủ
nghĩa cạnh tranh để thành công chứ không theo chủ thuyết
của động lực Ơn Phước, và vì thế chúng ta thấy đời đầy
bất công.
Tiên tri Isaia nói với chúng ta là đường lối của Thiên Chúa
khác với đường lối của con người chúng ta. Dụ ngôn của
Chúa Giê-su về chủ vườn nho và những người làm công là
thí dụ điển hình. Chủ vườn quyết định trả lương công nhật
cho tất cả những người làm vườn đồng đều như nhau bất
kể họ làm bao nhiêu giờ trong một ngày. Trả lương công
nhân như thế thật khó hiểu và gây ra hiểu lầm. Nó cũng
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làm cho người khác cảm thấy đối xử như không công
bằng.
Nhưng Chúa Giê-su làm đảo ngược quan điểm của chúng
ta về công bằng khi người chủ vườn đặt câu hỏi, “Tôi
không được tự do xử dụng tiền của tôi theo ý tôi muốn
hay sao? Hay là các anh ghen tức vì tôi quảng đại?” Chúa
Giê-su đặt chủ ý ở chủ thuyết mới của người chủ vườn
– lòng tốt và quảng đại của ông trong việc trả lương trọn
ngày cho người chỉ làm việc vào giờ cuối trong ngày đưa chúng ta hướng chú ý tới Thiên Chúa.
Thiên Chúa là ông chủ vườn quảng đại và tốt bụng. Chúa
đón nhận mọi người vào làm trong vườn nho của Ngài cho
đến phút chót. Đối với Thiên Chúa thì không bao giờ là
muộn màng để chúng ta chạy đến với Ngài. Tình yêu và
lòng thương xót của Chúa vượt cao xa hơn chúng ta khiến
chúng ta không thể hiểu và giải thích được. Bất kể chúng
ta bước vào vườn nho của Ngài vào thời điểm nào đều
được đón nhận. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa cho chúng ta
cơ hội phục vụ trong vườn nho của Ngài. Chủ thuyết của
Thiên Chúa là chủ thuyết Tình Thương và Ơn Phước Chúa
muốn cho chúng ta.

nhưng giá trị của Thánh Lễ thì vượt trên sự hiểu biết của
tôi. Một thiên thần hay một ngàn thiên thần trên trời cũng
chỉ biết và nghĩ như thế thôi.”
Thánh Anphonso Ligori đi xa hơn nữa khi nói: “Chính
Thiên Chúa cũng không làm một việc cao cả và thánh
thiện hơn việc cử hành một Thánh Lễ.” Tại sao? Bởi vì
Thánh Lễ là một tổng hợp bao gồm công cuộc Nhập Thể
và Giáng Sinh Cứu Chuộc, chịu khổ hình và sự chết của
Chúa Giê-su -những mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã hoàn
tất vì chúng ta. Công Đồng Vaticano II dạy rằng: “Tại bữa
Tiệc Ly, trong đêm Chúa Giê-su bị phản bội, Ngài đã khởi
sự Hy Tế Thánh Thể Mình và Máu Ngài để tiếp tục Hy lễ
Thánh giá qua các thế kỷ cho tới khi Ngài trở lại” (Hiến
chế PV, 47).
Trước đây, Đức Thánh Cha Pio XII cũng đã trình bày rõ
ràng công việc kỳ diệu này: “Bàn thờ tại núi Sọ không
khác bàn thờ trong các thánh đường của chúng ta; vì đây
cũng là một quả núi (như núi Sọ), tại đó có một thánh giá
và Đấng chịu đóng đinh, nơi đây sự hòa giải giữa Thiên
Chúa và loài người được thực hiện.” Thánh Toma Aquino,
trong một đoạn văn nổi tiếng, đã viết: “Việc cử hành
Thánh Lễ có giá trị như cuộc tử hình của Chúa Giê-su trên
Thánh giá.”
Vì đó thánh Phanxico nghèo đã kêu lên: “Loài người phải
run sợ, trần gian phải rung chuyển, tất cả bầu trời phải
cảm động sâu xa khi Con Thiên Chúa xuất hiện trên bàn
thờ trên tay linh mục.” Thật vậy, trong khi tái diễn cuộc
khổ nạn và sự chết của Chúa Giê-su, Thánh Lễ, dù chỉ
cử hành đơn độc, cũng đủ sức mạnh để ngăn cản sự công
thẳng của Thiên Chúa. “Tất cả cơn giận của Thiên Chúa
đều hàng phục trước cuộc hiến dâng này.” Thánh An-bê-tô
Cả viết như thế.

THÁNH LỄ LÀ HY TẾ THÁNH GIÁ
Chỉ khi ở trên trời chúng ta mới hiểu được Thánh Lễ là
một kỳ công của Thiên Chúa. Chúng ta cố gắng hết sức,
thánh thiện và cảm hứng đến đâu, chúng ta cũng chỉ như
bập bẹ nếu muốn giải nghĩa công việc thần linh này là
việc vượt trên loài người và các thiên thần.
Ngày kia có người hỏi thánh Pio Pietrelcina: “Thưa cha,
xin vui lòng giải nghĩa Thánh Lễ cho chúng con.”
Thánh nhân trả lời, “Các con của cha! Làm sao cha có
thể giải nghĩa Thánh Lễ cho các con được? Thánh Lễ là
vô biên như Chúa Giê-su. Nếu có hỏi một thiên thần về ý
nghĩa Thánh Lễ, thiên thần cũng trả lời rất thật rẳng: Tôi
hiểu Thánh Lễ được hiến dâng và tại sao được hiến dâng,

Thánh Tê-rê-sa Avila nói với các nữ tu: “Điều gì sẽ xẩy
ra cho chúng ta nếu không có Thánh Lễ? Tất cả trần gian
sẽ hư mất, vì chỉ có Thánh Lễ mới giữ lại được cánh tay
Thiên Chúa.” Không có Thánh Lễ, chắc chắn Giáo Hội
sẽ không tồn tại và thế giới sẽ hư mất một cách thảm hại.
Thánh Anphongso Ligori dạy: “Không có Thánh Lễ, trái
đất đã bị tiêu diệt bởi tội lỗi loài người nhiều năm rồi.”
“Không có mặt trời, thế gian có thể tồn tại dễ dàng hơn là
không có Thánh Lễ,” thanh Pio Pietrelcina nói như vậy.
Thánh Pio đã làm vang lên lời Thánh Lê-ô-na-đô Port
Maurice đã nói trước: “Tôi tin rằng nếu không có Thánh
Lễ, thế giới đã chìm trong vưc thẳm do sức nặng của tội
lỗi. Thánh Lễ là nguồn sức mạnh nâng đỡ thế giới.” (LM
Teephano Manelli: Chúa Giê-su Tình Yêu Thánh Thể của
chúng ta. Tr 22-23).
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Liên Lạc Trong Giáo Xứ
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
B. Thân Nguyễn Nga 832-419-2748

1.
2.

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Ô Nguyễn Thanh Xuân 832-260-5016

3.

Huynh Đoàn ĐaMinh
Ô. Cố Hiển 617-767-8080

4.

Đoàn Tông Đồ Fatima
Ô. Nguyễn Triệu 713-899-8981

5.
6.
7.
8.
9.

Hội Thánh Phêrô Phaolô
Ô. Nguyễn Phước Đại 832-860-1587
Hội Legio Mariae
B. Đặng Kim-Oanh 713-870-7091
Phong Trào Cursillo
B. Tươi 832-978-3713

10.
11.
12.
nhi
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Phong Trào Lòng Thương Xót Chúa
B. Eliz. Hoa 713-459-5171
Phong Trào Thánh Linh
B. Trần Hông-Ngọc 713-859-7539
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể
Tr.Cindy Thanh 281-948-2884
Trưởng Ban thánh Nhạc
Lê Hoàng 832-506-9070
Ca Đoàn Thánh Giuse
Phan Linh 832-231-3368
Ca Đoàn Dũng Lạc
Nguyễn Phan Anh 281-772-2049
Ca Đoàn Đức Mẹ Lên Trời
Nguyễn Văn Đức 281-546-6771

20.
21.
22.

Ca Đoàn Thánh Gia
Mai Thu Trinh 832-641-3929

23.

Ca Đoàn Encounter
Vương Hùng 612-220-2246

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ca Đoàn Hiệp Nhất
B. Xuân 713-972-2514
Thừa Tác Viên Thánh Thể
Ô. Lê Đình Oánh 281-484-4547
Ban Nghi Lễ
Ô. Cố Vấn Tạ Thường 832-577-1922
Ban Giúp Lễ
Cô Liên Anh 832-766-0920
Ban Truyền Bá Đức Tin
PT. Lê Văn Rõ 832-686-1982

32.
33.

Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân
Ô Việt 281--922-7689

Xin giữ khoảng cách 6 Ft
và mang khẩu trang khi tham dự thánh lễ

34.
35.
36.
37.

Trang 4

Ý Người Xin Lễ Tuần Này

(2) Xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se.
Xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se,
cầu cho linh hồn Maria.
Xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se,
xin ơn bình an cho gia đình và con cái.
Xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se,
nhân kỷ niệm ngày sinh và cầu cho linh hồn
Vincente và linh hồn Maria.
Xin tạ ơn và xin cầu bình an
Xin theo ý chỉ.
Xin ơn hoán cải
Xin ơn bình an cho gia đình.
Xin ơn chữa lành, và xin ơn được sinh con
bình an.
(2) Xin thi cử kết quả tốt.
Xin ơn chữa lành
Xin ơn bằng an và cầu cho các linh hồn thai
Cầu cho các linh hồn.
Các linh hồn mồ côi
Các linh hồn mồ côi và thai nhi
(2) Cầu cho Ông bà tổ tiên, họ hàng nội ngoại.
Linh hồn cha mẹ nội ngoại
Hai gia tộc Phê-rô và An-dre và các linh hồn.
Cầu cho anh chị em bị lây nhiễm dịch bệnh
Covid-19.
(2) Cầu cho linh hồn Linh mục Phê-rô Nguyễn
Trọng Đức, mới qua đời tại Đức Quốc.
Linh hồn Phê-rô, mới qua đời tại Việt Nam.
Linh hồn Maria Nguyễn Thị Lan Mỹ, mới qua
đời tại Việt Nam.
Linh hồn An-tôn Nguyễn Văn Quang - lễ giỗ
5 năm.
Linh hồn Anna Trần Thị Lý - lễ giỗ
Linh hồn Giuse - lễ giỗ 13 năm.
Linh hồn Maria Bùi Thị Trà - lễ giỗ
Linh hồn Giuse Trần Bá Hùng - lễ giỗ
Linh hồn Maria và các linh hồn mồ côi
Linh hồn Maria và Anne
Linh hồn Phê-rô và Maria
Hai Linh hồn Giuse và Teresa, các tiên nhân,
thai nhi và các linh hồn
Hai linh hồn Phê-rô và Maria, và các linh hồn
Cầu cho các linh hồn Maria Mai Thị Xuyên và
Maria Trần Thị Phượng.
Linh hồn An-tôn Nguyễn Văn Hành.
(4) Linh hồn Maria.
Linh hồn Giuse Phạm Ngọc Tuấn
Hai linh hồn Anton Nguyễn Văn Quang và
Anton Nguyễn Văn Miến

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
Linh hồn Phê-rô Nguyễn Văn Mấn.
Linh hồn tổ tiên, họ hàng thân nhân, ông bà nội
ngoại, linh hồn Giuse và các linh hồn mồ côi.
Linh hồn Gioan Baotixita
Linh hồn Gioan Baotixita và Maria.
Linh hồn Luca và Lucia.
Linh hồn Cecilia và Maria.
Linh hồn Giuse và 2 linh hồn Maria.
Linh hồn Đaminh Nguyễn Trung Thành.
Linh hồn Micae Nguyễn Hồng Phúc.
Cầu cho 5 linh hồn Maria.
Linh hồn Anna Maria, các linh hồn tiên nhân
và các linh hồn thai nhi.
Đoàn Tông Đồ Fatima xin lễ cầu cho:
- Các Đoàn viên còn sống cũng như đã qua đời,
- Các ân nhân của Đoàn.

HỢP Ý CẦU NGUYỆN
Xin giáo xứ cùng chung lời cầu nguyện cho những
người yếu đau bệnh tật:
1. Ông Bùi Chí Hướng.
2. Bà Vũ Thị Kim Thoa
3. Bà Nguyễn Thị Lan.
4. Ông Nguyễn Chí Dũng
5. Bà Đào Kim Ánh
6. Ông Nguyễn Văn Tiến
7. Bà Nguyễn Thị Soi
8. Bà Phạm Thị Tuyết Hoa
9. Ba người bị lây nhiễm dịch bệnh

THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁO LÝ
Trong thời kỳ COVID-19, niên học 2020-2021 sẽ
được bắt đầu trễ hơn thường lệ. Ngày khai giảng
hiện nay được dự định là ngày 10 tháng 10 năm
2020. Các Thầy Cô sẽ có mặt ở văn phòng trường
học để nhận ghi danh cho các em học giáo lý Rước
Lễ Lần Đầu và chịu phép Thêm Sức sau mỗi thánh
lễ trong các ngày 13, 20 và 27 tháng 9. Vì nạn dịch
hoành hành, giáo xứ sẽ không có chương trình Việt
Ngữ hay các lớp giáo lý nào khác trong năm nay.

BÍ TÍCH THÊM SỨC

Hai lễ Thêm Sức năm nay cho các em học sinh và
các dự tòng sẽ được cử hành vào ngày 24/10/2020
lúc 4 g và 7 g chiều do Đức Giám Mục Edmond
Carmody chủ tế. Ban Giáo Lý sẽ tổ chức tĩnh tâm,
bao gồm xưng tội, cho các em học sinh vào ngày 17
tháng 10, buổi sáng từ 9 g - 12 g cho nhóm thứ nhất,
và buổi chiều từ 2 g - 5 g cho nhóm thứ hai. Chi tiết
tham dự tĩnh tâm sẽ được các thầy cô thông báo cho
từng gia đình các em sẽ được nhận bí tích.
GIÁO LÝ HÔN NHÂN
Khóa Giáo lý Hôn Nhân mùa thu sẽ được tổ chức
vào cuối tuần ngày 9 đến 11 tháng 10, 2020. Để ghi
danh, xin liên lạc thầy phó tế Nguyễn Phẩm ở số
điện thoại 281-785-8807 hay văn phòng giáo xứ số
713-941-0521.
TIỀN THU TRONG TUẦN
06/09/2020 $9569
		
$2523 DSF
		
$200 ủng hộ mua hoa
13/09/2020 $10904
		
$1600 ủng hộ qua website địa phận
		
$600 quảng cáo
Giáo xứ xin cám ơn tất cả những đóng góp của quý
vị. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, số người
tham dự thánh lễ bị giới hạn. Tuy nhiên, giáo xứ
vẫn phải trang trải mọi chi phí như bình thường.
Xin quý vị rộng lòng góp sức xây dựng nhà Chúa.

CHIA BUỒN
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang gia và tang quyến
của
Bà Maria Nguyễn Thị Thuận
vừa tạ thế ngày 14 tháng 09, 2020. Nguyện xin
Thiên Chúa Ba Ngôi rũ lòng thương xót sớm đưa
linh hồn Maria về hưởng vinh phúc trường sinh và
xin an ủi tang gia trong lúc đau thương này.

CÁM ƠN
Giáo xứ xin cám ơn tất cả các gia trưởng đã ghi địa
chỉ trên phong bì đóng góp vào những tuần vừa qua.
Chúng tôi đã cập nhật hóa được một số lớn hồ sơ
gia đình trong xứ. Những ai vẫn chưa ghi, xin làm
ơn ghi địa chỉ vào phong bì đóng góp hằng tuần để
chúng tôi có thể hoàn tất hồ sơ gia đình. Xin cám
ơn.

ĐIỀU CHỈNH
Giáo xứ đã chi $76725 trong tháng 7, hơi cao hơn
thường lệ vì phải sửa nhà xứ và văn phòng cho cha
mới, trả lương chánh văn phòng để chuyển tiếp,
chuyển nhà băng và trả chi phí cho các tháng trước.
Một ngân khoản $9121.06 bị trả hai lần nên đã được
hoàn lại cho giáo xứ. Số tiền này sẽ được thông báo
trong chi thu tháng tới.
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trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường
lối của Ngài. - Đáp.
BÀI ĐỌC II: Pl 2, 1-5 {hoặc 1-11}
“Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong
Đức Giêsu Kitô”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Đức Kitô,
nếu có sự khích lệ nào trong đức mến, nếu có sự hiệp
nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào,
thì anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để
anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một
lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau, chớ làm điều
gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy
lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn mình,
mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình,
nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Anh em
hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu
Kitô.

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm A

BÀI ĐỌC I: Ed 18, 25-28
“Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, nó sẽ được
sống”.
Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Đây Chúa phán: “Các ngươi đã nói rằng: ‘Đường lối của
Chúa không chính trực’. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe
đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay
trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi
người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó
phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu
kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình
chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ
mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết”.
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 24, 4bc-5. 6-7. 8-9
Đáp: Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa
(c. 6a).
Xướng: 1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của
Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng
dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên
Chúa cứu độ con, và con luôn luôn cậy trông vào Chúa. Đáp.
2) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng
thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin đừng nhớ lỗi lầm
khi con còn trẻ và tội ác, nhưng hãy nhớ con theo lòng
thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy
Chúa. - Đáp.
3) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho
con nhận biết đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung

{Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ
phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại,
Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi,
đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài
như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời
cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa
đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu
vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài
trên trời dưới đất và trong hoả ngục phải quỳ gối xuống,
và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là
Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang.} Đó là lời
Chúa.
ALLELUIA: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời
Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ
đến và ở trong người ấy. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 21, 28-32
“Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái
điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ
lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai
người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: ‘Này
con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!’ Nó
thưa lại rằng: ‘Con không đi’. Nhưng sau nó hối hận và
đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như
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vậy. Nó thưa lại rằng: ‘Thưa cha, vâng, con đi’. Nhưng
nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha
mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo
họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái
điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan
đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông
không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm
đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các
ông cũng không hối hận mà tin ngài”. Đó là lời Chúa.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SINH HOẠT TRONG GIÁO XỨ
Cuối tuần vừa qua là tuần đầu tiên các thầy cô bắt đầu
ghi danh cho các em học sinh các lớp Rước Lễ Lần Đầu
và Chịu phép Thêm Sức trong niên khóa 2020-2021.
Rất tiếc là các lớp Việt Ngữ và giáo lý khác sẽ không
được khai giảng cho tới khi nạn dịch COVID-19 có thể
bị kiềm chế. Ghi danh sẽ được tiếp tục trong hai cuối
tuần còn lại của tháng 9 tại văn phòng trường học, sau
mỗi lễ cuối tuần. Dưới đây là hình ảnh buổi ghi danh đã
được “phó nhòm giáo xứ” dùng cell phone ghi nhận lại.

GRATIA PLENA
Ngày nay, tại đất nước chúng ta, các bệnh tâm thần và
nghiện ngập đang ở mức độ cao nhất so với các thời đại.
Chứng rối loạn lo âu đã bắt đầu vượt quá mức như là
nguyên nhân chính dẫn đến bệnh trầm cảm khiến nhiều
người tìm đến các dịch vụ để được điều trị sức khỏe tâm
thần. Nạn tự tử cũng đang gia tăng ở mọi lứa tuổi.
Gratia Plena là một tổ chức từ thiện vô vị lợi, gồm các
chuyên viên tư vấn, đa số là người Công Giáo, có thể
sử dụng các ngôn ngữ:Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam.
Chúng tôi tiếp đón bất cứ những ai đến với chúng tôi để
được chữa lành. Chúng tôi có sáu địa điểm trong khu vực
Houston. Trong thời điểm này, để đáp ứng nhu cầu hiện
tại, chúng tôi tư vấn qua việc gặp gỡ trực tiếp hoặc từ xa
qua Telehealth video theo cách thức riêng tư và an toàn.
Gratia Plena rất vui mừng được giới thiệu Sơ Agnes
Kimchi Nguyen, OP hiện đang làm việc với chúng tôi.
Sơ Agnes tham gia sứ mệnh của Gratia Plena là giúp
chăm sóc sức khỏe tâm thần, tinh thần và tâm linh,
thuyên chữa các bệnh nhân về tâm thần, nghiện ngập,
các vấn đề hôn nhân / gia đình và những đau khổ về tinh
thần, đồng hành với họ và phục vụ một cách trung thành
với giáo lý, giá trị và truyền thống của Giáo Hội Công
Giáo. Sơ Agnes là một nữ tu dòng Đa Minh Thánh Tâm,
thuộc Tỉnh Dòng Đức Maria Vô Nhiễm tại Houston, TX.
Sơ đã tốt nghiệp Cao học về tư vấn và Cử nhân về Tâm
lý tại Đại học St. Thomas ở Houston, Texas. Sơ Agnes
làm việc với các cá nhân và nhóm người thuộc các giáo
xứ Việt Nam quanh vùng Houston. Sơ có thể sử dụng hai
ngôn ngữ Anh và Việt.
Chúng tôi phục vụ mọi người, không phân biệt điều kiện
kinh tế - xã hội. Quý vị có thể chung sức đóng góp
với chúng tôi trong khả năng của quý vị. Muốn biết thêm
chi tiết, xin liên lạc với chúng tôi ở số (832) 532-0129,
qua e-mail tại info@gratiaplenacounseling.org, hay ghé
trang mạng https://gratiaplenacounseling.org.
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