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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
		Chúa	Nhật:		 9g-12g	sáng

Nhân Viên Văn Phòng
Bus. Manager: Phạm Long
Thư Ký:  Cao Hồng
Bảo Quản Cơ Sở: 
 Ô. 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. Vũ Tiến
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

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 Vũ Huyền,
Bà Vương Mỹ Phụng

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
Email:  lientran2491@yahoo.com
Trường Học Ngày Thứ Bẩy 
Sinh Hoạt TNTT: tạm ngừng 
Việt Ngữ: tạm ngừng vì COVID-19
Giáo Lý: tạm ngừng vì COVID-19 
Trường Học Ngày Chúa Nhật
4:20g - 5:45g chiều  Các Lớp Giáo Lý
5:00g chiều   Lifeteen tạm ngừng

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

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM    VIETNAMESE MARTYRS CHURCH
 Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A     18 Tháng 10 Năm 2020
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LỊCH PHỤNG VỤ
18 Tháng 10, 2020 - 24 Tháng 10, 2020

CHÚA NHẬT XXIX Thường niên A, 18/10/2020
  BÀI ĐỌC I:  Is 45, 1. 4-6
  “Ta đã cầm tay hữu của Cyrô để bắt các dân suy phục trước
  mặt nó”.
  BÀI ĐỌC II:  1 Tx 1, 1-5b
  “Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em”.
  TIN MỪNG: Mt 22, 15-21
  “Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của
  Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”

THỨ HAI 19/10/2020 Lễ Thánh John de Brebeuf và Isaac 
Jogues, Linh mục Tử Đạo - Lễ Nhớ
  BÀI ĐỌC I:  Ep 2, 1-10
  TIN MỪNG: Lc 12, 13-21

THỨ BA 20/10/2020
  BÀI ĐỌC I:   Ep 2, 12-22
  TIN MỪNG:  Lc 12, 35-38

THỨ TƯ 21/10/2020 
  BÀI ĐỌC I:  Ep 3, 2-12
  TIN MỪNG: Lc 12, 39-48

THỨ NĂM 22/10/2020
  BÀI ĐỌC I:   Ep 3, 14-21
  TIN MỪNG:  Lc 12, 49-53

THỨ SÁU 23/10/2020  
  BÀI ĐỌC I:  Ep 4, 1-6
  TIN MỪNG: Lc 12, 54-59

THỨ BẢY 24/10/2020 
  BÀI ĐỌC I:  Ep 4, 7-16
  TIN MỪNG: Lc 13, 1-9

Xin Chung Vui và Chúc Mừng 
20 Năm Linh Mục Của Cha 
Phó Giovani Nguyễn Hùng!

Cảm ơn ông Vũ Hóa, chủ tịch Hội 
Đồng Mục Vụ, đã giúp tu sửa làm 
mới tấm bảng hiệu của nhà thờ phía 
ngoài đường Kingspoint rất đẹp, có 
các giờ lễ để những người đi ngang 
qua biết đến sinh hoạt tôn giáo của chúng ta. 
Tôi cũng xin cảm ơn anh Francis Nguyễn Đệ, trưởng khối 
cơ sở của giáo xứ nhiều năm, và mấy tháng vừa qua đã 
cùng các anh em trong khối cơ sở, giúp trông coi, bảo trì 
và bảo quản cơ sở giáo xứ, cách riêng trong những ngày 
đầu tôi mới về nhận giáo xứ anh đã giúp tôi rất nhiều. 
Nay vì phải đảm nhận thêm trách nhiệm mới ở sở làm và 
thường hay phải đi xa, nên anh không  thể tiếp tục giúp 
giáo xứ trong khối Cơ Sở thường xuyên được và đã xin 
nghỉ. Xin Chúa chúc lành cho anh trong trách nhiệm mới 
và luôn đồng hành gìn giữ anh trong những chuyến công 
tác anh phải đi xa. 
Tôi cũng tạ ơn Chúa và cảm ơn anh Vũ Tiến, người rất 
quen thân với nhiều người và biết rất rõ về giáo xứ cũng 
như các cơ sở của giáo xứ, đã sẵn lòng nhận lời làm Tân 
Trưởng Khối cơ sở của giáo xứ và cùng với các anh em 
trong khối cơ sở giúp tiếp tục trông coi, bảo trì và bảo 
quản các cơ sở của giáo xứ. Như vậy, giáo xứ chúng ta có 
ba khối chính: Khối Mục Vụ có Hội Đồng Mục Vụ, giúp 
cha xứ điều hành và phát triển mục vụ trong giáo xứ. Khối 
Tài Chánh có Hội Đồng Tài Chánh, giúp cha xứ về các 
sinh hoạt dịch vụ tài chánh, gây quỹ, và cách chi thu của 
giáo xứ. Khối Cơ Sở có Ủy Ban Bảo Trì Cơ Sở, giúp cha 
xứ trông coi và bảo quản cơ sở, tài sản và các dụng cụ của 
giáo xứ. 
 Chúng ta cũng sắp sửa bước sang tháng 11 là tháng mừng 
lễ Các Thánh và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Năm 
nay Lễ Các Thánh được mừng vào ngày Chúa Nhật 1 
tháng 11. Các giờ lễ theo chương trình thường lệ cuối 
tuần. Ngày 2 tháng 11 là lễ kính nhớ các Đẳng Linh Hồn. 
Chúng ta sẽ có thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, 
nhất là các linh hồn thân nhân và ân nhân của giáo xứ 
vào lúc 6:30 sáng và 7:30 tối tại Đền Thánh của giáo xứ. 
Trong tháng Các Linh Hồn, nếu các gia đình có hình ảnh 
của người thân trong giáo xứ đã qua đời, có thể liên lạc 
với ông Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ và ông Tạ Thường, 
Trưởng ban Nghi Lễ, để chúng ta trưng bày hình ảnh 
những người thân đã qua đời trong giáo xứ của chúng ta 
trên cung thánh để nhớ cầu nguyện cho các ngài trong các 
thánh lễ.
 Hội Đồng Tài Chánh và các Đoàn Thể cũng sẽ chuẩn 
bị một số món ăn bán sau các thánh lễ hai cuối tuần đầu 
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Sắp Đặt Thời Giờ Tham Dự Thánh Lễ
Chúng ta hãy sắp đặt thật khéo các công việc để có thời 
giờ tham dự Thánh Lễ. Chúng ta đừng nói mình quá 
bận nhiều việc, vì chính Chúa Giê-su đã nhắc chúng ta: 
“Matta, Matta, con lo lắng nhiều sự quá, chỉ có một sự 
cần thôi” (Lc 10:41-42).
Khi một người thật muốn, họ sẽ tìm được thời giờ để dự 
lễ mà không thiếu sót nhiệm vụ của họ. Thánh Giuse Cot-
tolongo khuyên đi dự lễ tất cả những người sau đây: giáo 
sư, y tá, lao công, bác sĩ, cha mẹ. Đối với những ai biện 
bác vì không có giờ, thánh nhân trả lời cách mạnh mẽ: 
“Đó là cách xếp đặt vụng về! Đó là cách tiết kiệm thời 
gian vụng về!” Và ngài đã biết việc đó thường là sự thật. 
Nếu chúng ta nhận biết giá trị vô cùng của Thánh Lễ, 
chúng ta sẽ rất mong ước tham dự và cố gắng tìm được 
thời giờ cần thiết để tham dự.
Khi thánh Carolo Sezze đến Roma xin của bố thí cho 
cộng đoàn, ngài dùng thời giờ viếng một nhà thờ để tham 
dự thêm nhiều Thánh Lễ. Đúng lúc Mình Thánh Chúa 
được giơ lên giữa một trong những Thánh Lễ đó, ngài 
nhận được một mũi tên của Tình yêu Chúa bắn vào tâm 
hồn ngài.
Mỗi buổi sáng, thánh Phanxico Paola đến nhà thờ và ở 
lại tham dự tất cả các Thánh Lễ được dâng tại đó. Thánh 
Luy Gonzaga, thánh Anphonso Rodriguez và thánh Giê-
ra-đô Majella thường giúp nhiều lễ bao nhiêu có thể. Các 
ngài làm việc đó với lòng sốt sắng và ơn soi sáng đến nỗi 
đã lôi kéo nhiều giáo dân đến nhà thờ.
Đấng đáng kính Phanxico Chúa Hài Đồng, một tu sĩ Cat-
minh, giúp 10 lễ mỗi ngày. Nếu chẳng may ngày nào ngài 
giúp được ít lễ, ngài nói: “Hôm nay tôi đã không có được 
một bữa điểm tâm đầy đủ.” Chúng ta có thể nói thế nào 
về thánh Pio Năm Dấu? Thánh Pio dự nhiều lễ mỗi ngày 
và tham dự bằng cách đọc nhiều kinh Mân Côi. Thánh 
Gioan chánh xứ Ars không sai lầm khi nói: “Thánh Lễ là 
sự tôn sùng của các thánh.”

tháng 11 để gây quĩ giúp tổ chức mừng Lễ Các Thánh Tử 
Đạo Việt Nam, bổn mạng của giáo xứ. Xin mọi người tích 
cực và rộng rãi giúp đỡ tiêu thụ. Vì hoàn cảnh đại dịch 
năm nay nên quĩ của giáo xứ chi nhiều mà thu vào được ít. 
Quí vị nào có thể chung tay đóng góp giúp thêm vào quỹ 
mừng lễ Bổn Mạng của giáo xứ thì xin liên lạc với bà 
Kathy Kim Phúc và ban Tài Chánh. Xin chân thành cảm 
ơn và xin Chúa, Đức Mẹ và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
chúc lành cho quí vị và mọi gia đình trong giáo xứ. 

- Cảm ơn các em giúp lễ đã vì lòng yêu mến Chúa 
Giê-su và yêu Thánh Lễ, nên các em đã chọn đến giúp 
phục vụ bàn thờ sốt sắng. Các em rất giỏi biết việc cần 
phải làm. Xin Chúa chúc lành cho các em.
Cha Xứ

KHI CẦN ...

Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân: Khi có người bệnh 
nặng, tại nhà hay ở bệnh viện, cần phải giải phẫu trầm 
trọng, xin liên lạc với văn phòng giáo xứ để mời linh 
mục đến ban Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, xin ơn bình 
an và chữa lành tâm hồn và thể xác. 
Anointing of the Sick: Someone who is seriously ill, at 
home, or in the hospital, or who is about to undergo ma-
jor surgery, should call the parish office, and arrange for 
a Priest to celebrate with them the sacrament for healing 
of body and soul.

Bí Tích Thanh Tẩy cho Trẻ Em: Xin liên lạc với văn 
phòng giáo xứ để ghi danh. Giáo xứ chúng ta cử hành 
Bí Tích Thanh Tẩy cho các em nhỏ vào mỗi Chúa Nhật 
đầu tháng, ngoài trừ trong Mùa Chay. Cha mẹ và những 
người đỡ đầu phải tham dự lớp giáo lý về Bí Tích 
Thánh Tẩy lúc 7:30 chiều thứ Sáu mỗi cuối tháng trước 
khi cử hành Bí Tích. Nên dự lớp giáo lý trước khi sanh 
em bé. 
Infant Baptism: Please contact the parish’s office to 
register. Our parish celebrates infant Baptism on the 1st 
Saturday of each month, except during Lent. Parents 
and Godparents of infants to be baptized should attend 
Baptismal classes, preferably before the child is born. 

Bí Tích Thanh Tẩy cho Người Lớn: Người lớn 
muốn chuẩn bị trở thánh người Công Giáo, sẽ tham dự 
chương trình giáo lý tân tòng và sẽ lãnh nhận các Bí 
Tích Khai Tâm Ki-tô Giáo vào đêm lễ Vọng Phục Sinh. 
Adult Baptism: Adults who are preparing to become 
Catholic, will participate in the Rite of Christian Initia-
tion at Easter. 

Hôn Phối: Các đôi nam nữ muốn kết hôn xin liên lạc 
với văn phòng giáo xứ để lấy hẹn với linh mục hay phó 
tế 6 tháng trước ngày cưới để làm thủ tục hồ sơ và giữ 
ngày giờ cho lễ cưới tại giáo xứ. 
Marriage: Couples who are considering marriage 
should contact the parish office to make appointment 
with the clergy at least six (6) months before the cou-
ple's projected wedding date to establish marriage file 
and reserve the church. 
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TÂM THƯ CỦA ĐỨC HỒNG Y DINARDO

Ngày 1 tháng 10, 2020

Cùng toàn thể Anh, Chị, Em trong Chúa,

Chúng ta chào mừng ngày Thế Giới Truyền Giáo vào 
Chúa Nhật 18 tháng 10 năm nay.  Khánh nhật truyền giáo 
hằng năm được dùng để nhắc nhở bổn phận của chúng ta 
khi được chịu phép rửa là truyền bá đức tin.

Đức Giáo Hoàng Francis, năm nay trong văn thư Khánh 
Nhật Truyền giáo, đã nói rằng: “Trong năm được đánh dấu 
bằng những khổ đau và thử thách do đại dịch COVID-19 
gây ra, hành trình truyền giáo của Hội Thánh vẫn được 
tiếp tục theo lời mời gọi của tiên tri Isaiah: “Con đây, xin 
hãy sai con.” (6:8).  Đây luôn là câu trả lời cho câu hỏi 
của Chúa: “Ta nên sai ai?”  Lời mời gọi từ trái tim nhân 
hậu của Thiên Chúa này là một thử thách cho cả Giáo hội 
và nhân loại trong cuộc khủng hoảng thế giới hiện nay ”.

Trong tháng Mười Truyền Giáo này, Đức Giáo Hoàng 
Fran-xi-cô nhắc nhở chúng ta: là một giáo dân, chúng ta 
nhận được lời mời gọi riêng biệt khi chịu phép rửa, để 
cùng với Giáo hội, đặc biệt là vào thời điểm này, quảng 
bá tình thương của Đấng Cứu Độ đến với những người 
bị lãng quên nhiều nhất trên khắp thế giới mà chính Chúa 
Giêsu là nhà truyền giáo của Đức Chúa Cha. Đức Giáo 
Hoàng mời gọi chúng ta đáp lại lời kêu gọi là hãy “ra 
khỏi cái ‘tôi’ để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân”. Như 
vậy, câu trả lời của chúng ta sẽ là gì? “Con đây, xin hãy 
sai con” là câu trả lời mà tất cả chúng ta nên cố gắng tâm 
niệm trong ngày Khánh Nhật Truyền giáo Thế giới này, 
bằng lời cầu nguyện, tham dự Bí tích Thánh Thể, và đóng 
góp cách rộng rãi cho Thánh Bộ Truyền bá Đức Tin.

Qua Thánh Bộ này cùng với Đức Giáo Hoàng, các anh chị 
em có thể đi tới khắp thế giới - qua việc hỗ trợ những hội 
truyền giáo và những nơi họ đang phục vụ. Quà tặng của 
quý vị sẽ là phương tiện để các linh mục, tu sĩ và một số 
giáo dân trong hơn 1100 địa điểm truyền giáo - ở châu Á, 
châu Phi, các quần đảo ở Thái Bình Dương và một phần 
của châu Mỹ La-tinh và châu Âu - có thể rao giảng Thánh 
Kinh, xây nhà thờ và phục vụ người nghèo khó.  Với họ, 

quý vị đã trả lời bằng câu “Con đây, xin hãy sai con”.

Năm nay, để tiếp ứng với những thử thách của đại dịch 
COVID-19 mà các hội Truyền bá Đức Tin đang phải đối 
phó, tôi xin mời gọi tất cả chúng ta, trong tổng giáo phận 
này, đóng góp cách rộng rãi theo khả năng.  Xin nhận nơi 
đây lòng biết ơn chân thành của tôi đối với những món 
quà quý báu từ lòng cảm thông của quý vị trong tháng 
Truyền giáo này.
Trong tình yêu Thiên Chúa,
Daniel DiNardo, Hồng Y
Tổng Giáo Phận Galveston - Houston

GIÁO LÝ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU 
VÀ THÊM SỨC

Trường học sẽ được khai giảng vào ngày Chúa Nhật 
11 tháng 10, 2020, từ 4:20 đến 5:45 chiều.  Để giữ 
gìn sức khỏe chung, xin quý phụ huynh và con em 
lưu ý các điều sau đây:
1. Tất cả các em và các thầy cô phải mang khẩu 
trang trong trường,
2. Sẽ không có giờ ra chơi để tránh tụ tập đông 
người
3. Xin đừng mang đồ ăn lót lòng vì sẽ không nghỉ 
giải lao.
Chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ của quý phụ huynh để 
dọn dẹp và khử trùng các lớp học sau khi học, nhằm 
ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.  Xin cho các 
thầy cô biết nếu quý phụ huynh có thể tình nguyện 
công sức.  Xin cám ơn.

GIÁO LÝ TÂN TÒNG
Khóa Giáo lý Tân Tòng sẽ được khai giảng vào 
ngày Chúa Nhật 11 tháng 10, 2020, lúc 8:30 sáng 
tại phòng học trong Đền Thánh (phía đường Sabo).  
Xin liên lạc với thầy phó tế Lê Văn Rõ ở số điện 
thoại 832-686-1982 để ghi tên tham dự.

TIỀN THU TRONG TUẦN
04/10/2020 $10964  
  $1100  DSF
  $2000  quảng cáo trên Bản Tin
11/10/2020 $10447
  $1140  DSF
  $2400  Quảng cáo
  $100  Dâng hoa
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.
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Ý Người Xin Lễ Tuần Này

1. Tạ ơn khỏi Covid-19
2. Tạ ơn cho gia đình được bằng an
3. Cầu cho biết lắng nghe lời Chúa
4. Cầu xin cho dân biết chọn bầu người xứng
 đáng trong chính phủ
5. Cầu cho các Linh hồn thai nhi
6. Tạ ơn và cầu cho các linh hồn
7. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se, 
 nhân kỷ niệm 30 năm thành hôn
8. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se, 
 nhân kỷ niệm mừng sinh nhật 60 tuổi
9. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se, vì
 được chữa lành và xin ơn bình an
10. (2) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se,
 cầu bình an cho gia đình
11. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se, xin
 Chúa ban sức khỏe và bình an
12. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se,
 xin Chúa chữa lành và cầu cho các linh hồn
13. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ trong tháng Mân Côi
14. Tạ ơn 67 năm thành hôn
15. Các linh hồn tổ tiên, ông bà họ hàng 
 nội ngoại
16. (2) Xin cho gia đình bình an
17. Xin có công ăn việc làm
18. Xin ơn chữa lành
19. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho các linh hồn
20. Cầu bình an theo ý chỉ gia đình xin
21. Xin sức khỏe và bình an, cầu cho linh hồn 
 ông bà, tiên nhân
22. Cầu xin ơn chữa lành cho anh Nguyễn Văn
 Vương
23. Cầu cho một người được ơn chết lành, 
 cho gia đình được bình an
24. (2) Cầu cho các linh hồn
25. (2) Tạ ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp.
26. Linh hồn Đaminh Nguyễn Văn Tịch, lễ 
 đưa chân
27. Linh hồn Maria mới qua đời ở Dallas
28. Linh hồn Maria mới qua đời ở VN
29. Linh hồn Phêrô Hồ Anh Tuấn, 80 tuổi, mới
 qua đời tại Houston
30. Lễ giỗ linh hồn Phê-rô
31. Lễ giỗ linh hồn Maria Thi
32. Lễ giỗ linh hồn Maria
33. Lễ giỗ 13 năm linh hồn Giuse
34. Giỗ 3 năm linh hồn Maria
35. Lễ giỗ linh hồn Maria Châu
36. Lễ giỗ linh hồn Gioan và Maria
37. Lề giỗ cho linh hồn Maria

38. (2) Linh hồn Anna, giỗ 49 năm
39. Linh hồn Anna, giỗ 49 năm.
40. Linh hồn Simon Đỗ Văn Dũg, lễ giỗ 1 năm
41. Linh hồn Đaminh Lê Văn Hãn, lễ giỗ
42. Linh hồn cha Việt Nam Nguyễn Thế Hoạt
43. Hai linh hồn Giuse, Anna, Tê-rê-sa, các 
 tiên nhân, các linh hồn và các thai nhi
44. Linh hồn Maria Mai Thị Xuyên và 
 Maria Trần Thị Phượng
45. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
46. Linh hồn Gioan Baotixita
47. Các Linh hồn Phê-rô và Maria
48. Linh hồn Giuse và Maria
49. Linh hồn Teresa Maria
50. Hai linh hồn Phanxico Marie và Giu-se
51. Hai linh hồn Đaminh và Maria
52. Hai linh hồn Vincente và Rosa
53. Các linh hồn Giuse Thanh, Đaminh Hương,
 Maria Huê, Maria Hà, xin tạ ơn Đức Mẹ 
 và cầu bình an
54. Linh hồn Bênađô
55. Linh hồn Thomaso và các linh hồn
56. Linh hồn Nguyễn Tấn Ích
57. Linh hồn Micae Phao-lô Lê Văn Quỳnh
58. Linh hồn Maria
59. Linh hồn Maria và các linh hồn nơi luyện ngục
60. Hai linh hồn Maria và Giuse và các linh hồn
61. Các linh hồn Anna Maria và các linh hồn tiên
 nhân, các linh hồn thai nhi

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

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. Ông Nguyễn Chí Dũng
4. Bà Đào Kim Ánh
5. Ông Nguyễn Văn Tiến
6. Bà Nguyễn Thị Soi
7. Bà Phạm Thị Tuyết Hoa
8. Ông Bùi Văn Tài
9.   Anh Nguyễn Văn Vương
10. Bà Phạm Thị Điểm
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Giải Đáp Phụng Vụ: Những ai được lãnh nhận 
Bí tích Xức dầu?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh 
Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng 
vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các 
Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Trong giáo xứ của con và các giáo xứ lân cận, vào 
ngày thứ sáu đầu tháng, bí tích xức dầu được ban trong 
Thánh Lễ. Những người mà con quen biết là khỏe mạnh 
hoặc không có nguy cơ tử vong (thí dụ, các vận động viên 
trẻ) được xức dầu. Điều này dường như đối với con là một 
sự lạm dụng bí tích. Nền tảng cho ý kiến này là rằng một 
điều kiện cần thiết để lãnh nhận một bí tích là người phải 
có khả năng lãnh nhận nó. Nếu một người không được rửa 
tội, người ấy thiếu khả năng để lãnh nhận bất cứ bí tích 
nào. Người ấy có thể rước Mình Thánh, nhưng không lãnh 
nhận bí tích Thánh Thể - vì người ấy là incapax (không 
đủ khả năng). Nếu một người không phạm tội, người ấy 
không có khả năng lãnh nhận bí tích giải tội. Nếu một 
người không bị bệnh nặng hoặc không có nguy cơ tử vong 
(thí dụ, sắp bị xử tử hình), thì người ấy không có khả năng 
lãnh nhận bí tích xức dầu. Xin cha cho biết ý kiến của cha 
về các điểm trên đây; cám ơn cha nhiều. - F. M., Gosford, 
Australia 

Đáp: Theo qui định hiện hành, bí tích xức dầu được ban 
“cho một tín hữu đã biết xử dụng trí khôn, khi họ lâm cơn 
hiểm nghèo vì bệnh tật hay tuổi già” (Bộ giáo luật, điều 
1004 §1; bản dịch Việt ngữ của các linh mục Nguyễn Văn 
Phương, Phan Tấn Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Ðức Vinh). 
Sách Giáo lý, tổng hợp các công hiệu của bí tích này, cho 
biết trong số 1532:

"Ơn riêng của bí tích Xức Dầu có những hiệu quả sau đây:
 - kết hiệp bệnh nhân với Ðức Kitô chịu khổ nạn, vì 
lợi ích cho họ và toàn thể Hội Thánh;
 - được ơn sức mạnh, bình an và can đảm đón nhận 
theo tinh thần Kitô giáo những đau khổ do bệnh tật hay 
tuổi già ;
 - tha tội trong tường hợp bệnh nhân không xưng 
tội được;
 - hồi phục sức khoẻ nếu hữu ích cho phần rỗi;
 - chuẩn bị bước vào đời sống vĩnh cửu” (Bản dịch 
Việt ngữ của Ban giáo lý Tổng giáo phận Sàigòn).

Các quy định của “Nghi thức xức dầu cho bệnh nhân và 
chăm sóc mục vụ cho họ [PCS]" do Tòa Thánh ban hành, 
làm rõ các điều kiện để có thể lãnh nhận bí tích này.  Về 
việc xem xét mức độ nghiêm trọng của bệnh, số 8 của 

Nghi thức nói rằng "Thật là đủ khi có một phán đoán thận 
trọng hoặc có thể xảy ra về mức độ nghiêm trọng của 
bệnh. Tất cả sự lo lắng về vấn đề này cần được đặt sang 
một bên và, nếu cần thiết, hỏi ý kiến bác sĩ”.

Ngoài ra: "Bí tích này có thể được thực hiện lại, nếu người 
bệnh đã phục hồi sau khi lãnh nhận bí tích lần trước rồi. 
Bí tích cũng có thể được ban thêm một lần nữa nếu, trong 
lúc bị bệnh tương tự, tình trạng nguy hiểm của người bệnh 
trở nên trầm trọng hơn".

Sự phẫu thuật lớn cũng là một nguyên nhân đủ để lãnh 
nhận bí tích, ngay cả nếu điều kiện là tự thân chưa đe dọa 
mạng sống ngay lập tức: "Trước khi phẫu thuật (tức là 
“mổ”), bí tích xức dầu có thể được ban cho người bệnh, vì 
thường bệnh nguy hiểm là nguyên nhân của phẫu thuật".  
Ở đây, Giáo Hội phân biệt giữa một bệnh tự nó không 
đảm bảo việc nhận lãnh bí tích, và bệnh tương tự trước khi 
phẫu thuật. Trong trường hợp sau, việc xức dầu trở nên 
bảo đảm.

Về người cao tuổi: "Bí tích xức dầu có thể được ban cho 
người già, đang bị yếu nhiều về sức khỏe, mặc dù không 
có dấu hiệu của một bệnh nguy hiểm". Trong trường hợp 
này, việc xức dầu có thể được lặp đi lặp lại theo định kỳ 
khi tuổi già càng tăng lên.  Bí tích xức dầu cũng có thể 
được ban cho trẻ em bị bệnh "từ thời họ đạt đến tuổi khôn 
và sử dụng lý trí, để họ có thể được tăng sức mạnh bởi 
bí tích này".  Bí tích xức dầu cũng có thể được ban cho 
người bất tỉnh nếu "là tín hữu, họ có thể sẽ xin lãnh bí 
tích, trong khi họ đang sở hữu khả năng của mình". Tương 
tự như vậy, nếu một người dường như đã chết, nhưng linh 
mục "nghi ngờ liệu người ấy đã thực sự chết không, ngài 
có thể xức dầu có điều kiện cho người ấy".

Cho đến gần đây, giáo lý Công Giáo không xem bí tích 
xức dầu là cần thiết cho các bệnh mãn tính không đe dọa 
tính mạng, bệnh tâm thần và các điều kiện khác, như 
nghiện ma túy và nghiện rượu. Tuy nhiên, bí tích có thể 
được ban, trong trường hợp của một tình trạng nguy hiểm, 
vốn phát sinh từ các điều kiện ấy, chẳng hạn dùng thuốc 
quá liều.

Tuy nhiên, y khoa đã phát hiện ra rằng một số bệnh tâm 
thần là thực ra triệu chứng của sự mất cân bằng về thể 
chất. Ví dụ, bệnh mất trí nhớ, liên quan đến bệnh Al-
zheimer, là dường như tâm thần, nhưng nó cũng là một 
bệnh gây tử vong và không thể chữa khỏi.

Ngay cả khi bệnh tâm thần nghiêm trọng không bị gây ra 
bởi các hiện tượng vật lý được biết đến, số 53 của phần 
Dẫn nhập của "Nghi thức xức dầu cho bệnh nhân và chăm 
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Liên Lạc Trong Giáo Xứ
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
B. Thân Nguyễn Nga 832-419-2748
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Ô Nguyễn Thanh Xuân 832-260-5016
Huynh Đoàn ĐaMinh
Ô. Cố Hiển 617-767-8080

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

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

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

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

Ca Đoàn Encounter
Vương Hùng 612-220-2246
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
Liên Anh 832-766-0920

Ban Truyền Bá Đức Tin
PT. Lê Văn Rõ 832-686-1982

Ban Trật Tự
Ô. Vũ Duy Chính 832-230-9878
Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân
Ô. Việt 281--922-7689

sóc mục vụ cho họ [PCS]" mở ra khả năng của việc sử 
dụng bí tích xức dầu trong trường hợp như vậy. Xin mời 
đọc:

"Một số loại bệnh tâm thần hiện nay được xếp loại như 
là nghiêm trọng. Những người được đánh giá là có một 
bệnh tâm thần nghiêm trọng, và người sẽ được tăng sức 
mạnh bởi bí tích, có thể lãnh bí tích này. Việc xức dầu có 
thể được lặp lại theo các điều kiện đối với các loại bệnh 
nghiêm trọng".

Thừa tác viên nên tiến hành một cách thận trọng đối với 
việc xức dầu cho người bệnh tâm thần. Không có tiêu 
chuẩn rõ ràng để xác định "tình trạng nghiêm trọng". Vì lý 
do này, các tình huống này cần được xử lý trên cơ sở từng 
trường hợp cụ thể, và nên tham vấn với bác sĩ của người 
đó.

Thật là quan trọng để nhắc lại rằng các nguồn ân sủng 
thông thường của Giáo Hội, chẳng hạn việc năng đến 
với bí tích hòa giải và bí tích Thánh Thể, sùng kính Đức 
Mẹ, cũng như cầu nguyện và tìm sự linh hướng, là lợi ích 
nhiều trong việc giúp chúng ta vượt qua các gánh nặng ấy, 
hoặc ít nhất là nhẫn nại chịu các sự thử thách, vốn được 
Chúa cho phép.

Động thái ban bí tích xức dầu không (mặc dù nó có thể 
bao gồm) là tha tội cá nhân của người lãnh nhận, nhưng 
để hô có được sức mạnh mà họ có thể cần, hoặc để chịu 
đau khổ của họ, hoặc để vượt qua sự nản lòng. Như số 
52 của Nghi thức xức dầu nói: "Những người lãnh nhận 
bí tích này, trong đức tin của Giáo Hội, sẽ thấy nó là một 
dấu hiệu thực sự của sự an ủi và hỗ trợ, trong thời gian thử 
thách và đau khổ. Nó sẽ hoạt động để vượt qua bệnh tật, 
nếu đó là ý Chúa muốn".

Do đó, mặc dù các sự xếp đặt của Giáo Hội cho phép một 
việc ban bí tích hào phóng cho bệnh nhân, bí tích được 
nhắm tới việc bệnh trở nên nặng từ một tình trạng thể lý 
hoặc tinh thần. Bí tích xức dầu không nên được ban chung 
chung và bừa bãi.

Cuối cùng, mặc dù độc giả chúng ta đề cập đến một tội 
phạm sắp bị tử hình, một người như vậy thường không đủ 
khả năng cho bí tích xức dầu. Trong khi cái chết có thể 
sắp xảy ra, nguyên nhân không phải là do bệnh tật. Đối 
với một người như vậy, bí tích Hòa giải và việc rước lễ sẽ 
là phương tiện bình thường, cho sự an ủi tinh thần trong 
những giây phút ấy. (Zenit.org 28-6-2016)

Nguyễn Trọng Đa
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tụng Thiên Chúa là Ðấng cứu độ con. Ngài đã ban 
cho vương nhi Ngài đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với 
Ðấng được xức dầu của Ngài. - Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Tx 1, 5c-10
“Anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa để 
phụng sự Người và để trông đợi Con của Người”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 
tín hữu Thêxalônica.
Anh em thân mến, khi chúng tôi còn ở giữa anh 
em, anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em. 
Và anh em đã noi gương chúng tôi và noi gương 
Chúa, đã nhận lấy lời rao giảng giữa bao gian truân, 
với lòng hân hoan trong Thánh Thần, đến nỗi anh 
em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ 
Macêđônia và Akaia.

Vì từ nơi anh em, lời Chúa vang dội không những 
trong xứ Macêđônia và Akaia, mà còn trong mọi 
nơi; lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ 
rồi, đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm làm gì 
nữa. Vì người ta thuật lại việc chúng tôi đã đến với 
anh em thế nào, và anh em đã bỏ tà thần trở về với 
Thiên Chúa làm sao để phụng thờ Thiên Chúa hằng 
sống và chân thật, để trông đợi Con của Người từ 
trời mà đến, “Ðấng mà Người đã làm cho từ cõi chết 
sống lại”, là Ðức Giêsu, Ðấng đã giải thoát chúng ta 
khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.  Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 
lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và 
Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 22, 34-40
“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và 
yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa 
Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, 
thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong 
nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề 
luật, giới răn nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy 
yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết 
linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ 
nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng 
giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác 
như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các 
Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”. Đó là lời 
Chúa.

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

Bài Ðọc I: Xh 22, 21-27
“Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ, Ta sẽ 
nổi giận các ngươi”.

Bài trích sách Xuất Hành.
Ðây Chúa phán: “Ngươi chớ làm phiền lòng và ức 
hiếp khách ngoại kiều: vì các ngươi cũng là khách 
ngoại kiều ngụ trong đất Ai-cập. Các ngươi đừng 
làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp 
những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến Ta, và chính Ta đã 
nghe tiếng họ kêu van. Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ 
dùng gươm giết các ngươi, vợ các ngươi sẽ phải goá 
bụa, và con cái các ngươi sẽ phải mồ côi.

“Nếu ngươi cho người nghèo khó nào trong dân 
cùng định cư với ngươi mượn tiền, thì ngươi chớ hối 
thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lãi quen làm, và chớ bắt 
nó chịu lãi nặng. Nếu ngươi nhận áo sống của người 
láng giềng cầm cố, ngươi hãy trả lại cho kẻ ấy trước 
khi mặt trời lặn: vì nó chỉ có một áo ấy che thân, và 
không còn chiếc nào khác mặc để ngủ; nếu kẻ ấy 
kêu van đến Ta, Ta sẽ nhậm lời nó, vì Ta là Ðấng 
thương xót”.  Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47 và 51ab
Ðáp: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa 
(c. 2).

Xướng: 1) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến 
Chúa, lạy Chúa là Ðá Tảng, chiến luỹ, cứu tinh. - 
Ðáp.
2) Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con 
nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là 
sức hộ phù con. Con xướng ca ngợi khen cầu cứu 
Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù. - 
Ðáp.
3) Chúa hằng sống, chúc tụng Ðá Tảng của con, tán 
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Should w
e O

b
ey the 

G
overn

m
en

t? 
The Pharisees in today's G

ospel 
reading w

ere trying to trick 
Jesus and m

ake H
im

 say 
som

ething w
rong. They asked 

H
im

 w
hether they should pay 

taxes to the pagan em
peror. If 

H
e said no then H

e w
ould be 

speaking against the em
peror, 

but if H
e said yes then it w

ould 
seem

 like H
e w

as saying that it 
w

as good for the Jew
s to be ruled by the pagan R

om
ans. 

B
ut Jesus knew

 w
hat the Pharisees w

ere trying to do. H
e 

told them
 to show

 H
im

 a coin, and asked them
 w

hose 
picture w

as on it. They said it w
as Caesar's (the R

om
an 

em
peror's,) so Jesus told them

, "Then repay to 
Caesar w

hat is Caesar's and to G
od w

hat is 
G

od's." H
e w

as telling them
 that they should 

obey the rulers of the land, but also that they 
should obey G

od. 

W
e have tw

o kinds of law
s: G

od's law
s and 

the law
s of our govern

m
ents. Both are for our 

ow
n good, but G

od's law
s are m

ore im
portant. 

W
e should obey the govern

m
ent's law

s as 
long as they agree w

ith G
od's law

s, but w
e 

m
ust alw

ays obey G
od's law

s. Can you think 
of som

e law
s that the govern

m
ent m

akes that 
are for our good? 
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In today's G
ospel reading, som

e m
en 

asked Jesus if it w
as right to pay tax. 

Wh
at did Jesus ask them

 to show
 H

im
? 

Connect the dots to find out! 
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Xin ủng hộ 
các cơ sở thương mại 
bảo trợ cho giáo xứ

SINH HOẠT TRONG GIÁO XỨ
Trong tuần vừa qua, anh Vũ Hóa, chủ tịch Hội 
đồng Mục Vụ, đã bỏ công sức làm lại bảng hiệu 
cho rõ ràng, tươm tất.  Xin cám ơn anh Hóa.

THÔNG BÁO CỦA HỘI LEGIO MARIE
Hội Lêgiô Marie sẽ tổ chức một buổi họp thường niên:
 Vào lúc:  10:15 sáng 
 Ngày:   Chúa nhật 25 tháng 10, 2020
 Tại:   Hội trường (trên  lầu) trong
   Đền Thánh của giáo xứ
Xin kính mời quý anh chị hội viên hoạt động và tán 
trợ của hai tiểu đội Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội 
và Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo bớt chút thì giờ đến 
tham dự.  Xin cám ơn.

THÔNG BÁO VỀ 
THÁNG CÁC LINH HỒN

Trong tháng Các Linh Hồn (tháng 11), Cha xứ có nhã 
ý muốn trưng bày hình ảnh những giáo dân đã qua đời 
trong giáo xứ của chúng ta trên cung thánh của nhà thờ 
để cầu nguyện cho các ngài trong suốt tháng.  Chúng tôi 
xin kêu gọi các gia đình trong giáo xứ có người thân đã 
qua đời cung cấp hình ảnh.  Cuối tháng, hình sẽ được 
trao lại cho gia đình.  Để dễ dàng cho ban Trang Trí, 
xin cho chúng tôi hình đóng khung cỡ 5x7.  Xin  liên 
lạc với ông Vũ Minh Hóa, Chủ tịch Hội Đồng Mục 
Vụ hoặc ông Tạ Thường, Trưởng ban Nghi Lễ, để trao 
hình.  Xin cám ơn.

THÔNG BÁO CỦA 
VĂN PHÒNG GIÁO XỨ

Từ bây giờ đến cuối năm, giáo xứ sẽ chuyển ghi danh 
sách gia đình các giáo dân trong giáo xứ vào Parish-
Soft, một công cụ phần mềm của giáo phận, và sẽ dùng 
số cố định cho mỗi gia đình.  Văn phòng giáo xứ xin 
cám ơn quý vị đã cho chúng tôi địa chỉ và email của 
quý vị trong những tuần qua.  Với những ai không 
dùng phòng bì hằng tuần, xin cho chúng tôi biết đến 
quý vị.  Xin điền vào những tờ mẫu, đặt trong Dền 
thánh và Nhà thờ trong mỗi lễ cuối tuần, trong vài tuần 
sắp tới và bỏ vào giỏ tiền cho chúng tôi.  Xin cám ơn 
quý vị. 
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Xin ủng hộ các cơ sở thương mại bảo trợ cho giáo xứ sau đây


