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

Giải Tội
Thứ	Ba:		Sáng	sau	lễ,	lúc	7g
	 				Chiều	trước	lễ,	lúc	6g
Thứ	Bẩy:	4:30g	-	5:30g	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

Linh mục Chánh xứ: Giuse Trần John 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 2 Mùa Vọng Năm C     05 Tháng 12 Năm 2021

Nhân Viên Văn Phòng
Bus. Manager: Phạm Long        Thư Ký:  Cao Hồng
Bookkeeper: Dawn Mortus        Tiếp Tân: Vũ Huyền, Phạm Quân, Hồng Lạc
Bảo Quản Cơ Sở: Lê Trung, Vũ Thanh Sự, Trần Tuyết 
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LỊCH PHỤNG VỤ
05 Tháng 12, 2021 - 11 Tháng 12, 2021

CHÚA NHẬT 05/12/2021 - Thứ 2 mùa Vọng
  BÀI ĐỌC I:  Br 5, 1-9
  “Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi”.
  BÀI ĐỌC II:   Pl 1, 4-6. 8-11
  “Anh em hãy ăn ở trong sạch và không đáng trách, cho
  đến ngày của Đức Kitô”.
  TIN MỪNG:  Lc 3, 1-6
  “Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

THỨ HAI 06/12/2021  
  BÀI ĐỌC I:   Is 35, 1-10
  TIN MỪNG:  Lc 5, 17-26

THỨ BA 07/11/2021  Thánh Ambrose, Giám mục Tiến sĩ 
Hội thánh - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   Is 40, 1-11
  TIN MỪNG:  Mt 18, 12-14

THỨ TƯ 08/12/2021 ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN 
TỘI - Lễ trọng, lễ buộc
  BÀI ĐỌC I:   St 3, 9-15. 20
  BÀI ĐỌC II:  Ep 1, 3-6. 11-12
  TIN MỪNG:  Lc 1, 26-38

THỨ NĂM 09/12/2021 
  BÀI ĐỌC I:   Is 41, 13-20
  TIN MỪNG:  Mt 11, 11-15

THỨ SÁU 10/12/2021  
  BÀI ĐỌC I:   Is 48, 17-19
  TIN MỪNG:  Mt 11, 16-19

THỨ BẢY 11/12/2021 
  BÀI ĐỌC I:   Hc 48, 1-4. 9-11
  TIN MỪNG:  Mt 17,  9a. 10-13

MÙA VỌNG
Mùa Vọng đến. Một cha xứ ở vùng có 
nhiều nai, thuộc Bắc tiểu bang Michigan, 
hỏi các em học sinh trong lớp về bài học 
ngày hôm đó.  Cha xứ hỏi: “Mùa quan 
trọng chúng ta đang bắt đầu bước vào là 
mùa gì?” Rất nhiều bàn tay giơ lên, và 
cha bảo một em đứng lên trả lời.  “Thưa 
cha, bố con bảo mùa quan trọng chúng ta đang bước vào 
là mùa săn nai.”

Mùa vọng không phải là mùa săn nai, hay mùa mua sắm 
quà, nhưng là thời gian chuẩn bị tâm hồn đón rước Chúa 
Giê-su. Một trong những điều quan trọng chúng ta có thể 
làm trong mùa Vọng này là chuẩn bị lòng để đón Chúa 
Giê-su. Câu hỏi đặt ra là: tôi làm việc chuẩn bị bằng cách 
nào? Trước hết và trên hết, chúng ta nên dành thời giờ với 
Chúa Giê-su trong cầu nguyện. Chúng ta có thể dùng thời 
giờ cầu nguyện giống như một cuộc hẹn hò, dành ra chút 
thời giờ mỗi ngày cho Chúa, cho dù chỉ khoảng 5 hay 10 
phút. Chúng ta không dành cho Chúa giờ phút dư thừa 
trong ngày, thay vào đó, dâng cho Chúa thời giờ lúc còn 
tỉnh táo và không buồn ngủ. Chúng ta có thể dọn đường 
cho Chúa trong lòng bằng việc đọc Thánh Kinh, nguyện 
kinh mân côi hay chầu Thánh Thể. Bất cứ làm việc gì, nó 
sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Chúa Giê-
su.

Nhưng quan tâm của chúng ta không phải chỉ ở bản thân 
trong Mùa Vọng. Như Gioan Tẩy Giả, chúng ta đi dọn 
đường cho Chúa bằng cách giúp những người chung 
quanh có cơ hội gặp gỡ Chúa Giê-su. Gioan Tẩy Giả, 
bằng lời nói và việc làm, đã có thể đưa dân chúng đến gặp 
Chúa; lời nói và việc làm của chúng ta cũng có thể có hiệu 
quả như thế nếu chúng ta chủ tâm làm.

Trong Mùa Vọng, chúng ta có thể dành thời giờ cho gia 
đinh, bạn bè, đồng nghiệp, hay bạn học về ý nghĩa thật 
của lễ Giáng Sinh. Có thể đó là một việc nhỏ đơn sơ trong 
hành động hay việc làm của chúng ta giúp mở đường cho 
Chúa trong lòng của ai đó. Như Gioan, chúng ta hướng 
chỉ đến Chúa Giê-su trong tất cả việc làm và lời nói của 
chúng ta. Hãy làm chứng cho Chúa Kitô. Tất cả chúng ta 
đều đã được gọi đích danh vâo đời sống của người môn 
đệ.

THE SEASON OF ADVENT
The season of Advent had arrived. The pastor, in the deer 
country of Northern Michigan, was questioning the class 
of boys on the lesson of the day.  Pastor: “What important 
season are we entering?”  Many hands went up, and the 
pastor asked a certain boy to stand up and give the answer.
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Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
2. Tạ ơn Ba Đấng
3. (8) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se. 
4. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, nhân 

kỷ niệm 68 năm thành hôn.
5. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, nhân 

kỷ niệm 43 năm thành hôn.
6. Xin tạ ơn Chúa.
7. Xin cầu bình an.
8. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, xin 

ơn chóng bình phục và gia đình bình an.
9. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, đã 

che chở gia đình trong nỗi khó khăn.
10. Tạ ơn Chúa và cầu cho con cháu biết yêu 

“Father, my dad said the important season we are entering 
is the Deer Hunting Season.” 

Advent is not deer hunting season nor shopping for gifts, 
but it is time to prepare for Jesus’ coming. One of the 
most important things we can do this Advent season is to 
prepare our own heart to receive Jesus. The big question 
is: how do I do this? First and foremost, we must spend 
some time with Jesus in prayer. We can treat our prayer 
time like an appointment, setting aside some time each 
day to spend with God, even if it’s only five or ten min-
utes. We can refrain from giving God the “leftovers” of 
our day, instead offering the first fruits of time when we’re 
awake and alert. We might prepare the way of the Lord in 
our hearts by spending time reading Scripture, praying a 
rosary or praying in adoration in front of the Blessed Sac-
rament. Whatever we do, it will help us prepare our hearts 
to receive Jesus.

But our focus cannot only on self during this season of 
Advent. Just like John the Baptist, we went to prepare the 
way of the Lord in such a way that those around us might 
more easily be brought into an encounter with Jesus. John 
the Baptist, through his words and actions, was able to 
bring people into an encounter with the Lord; our words 
and actions can have the same effect if we’re intentional 
about them.

During this Advent season, we can take some time to talk 
to family, friends, co-workers, or classmates about the true 
meaning of Christmas. It may be a small action or a sim-
ple word from us that opens up the way of the Lord in that 
person’s heart. Just like John, we should point to Jesus in 
all that we do and say. Be a witness for Christ. After all, 
we have all been called by name to a life of discipleship.

thương nhau.
11. Tạ ơn Chúa, xin ơn bình an và chữa lành khi 

đi giải phẫu.
12. Tạ ơn Chúa và cầu bình an cho con gái nhân 

ngày sinh nhật.
13. Tạ ơn Chúa và cầu bình an cho gia đình, xin cho 

có công ăn việc làm.
14. Xin ơn chữa lành cho Bà Anna Nguyễn Cậy.
15. Những người yếu đau bệnh tật trong gia đình, 

cộng đoàn, những người bị lây nhiễm dịch bệnh 
được chữa lành và mau phục hồi sức khỏe.

16. Những người đi xa trong mùa Lễ Tạ Ơn, được 
trở về nhà bình an.

17. (2) Xin tạ ơn và cầu cho các linh hồn
18. (2) Các linh hồn tiên nhân nội ngoại
19. Các linh hồn tổ tiên và thân nhân
20. Linh hồn ông bà và các linh hồn.
21. (3) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, 

cầu  cho các linh hồn.
22. Cầu cho tổ tiên
23. Cầu cho con cái
24. Cầu cho các linh hồn trong Giáo xứ đã qua đời.
25. Cầu cho các linh hồn tiên nhân và thai nhi.
26. Cầu cho linh hồn tiên nhân và các linh hồn.
27. (5) Cầu cho các linh hồn
28. (3) Cầu theo ý chỉ người xin.
29. (4) Linh hồn Maria
30. Linh hồn Giacobe
31. (4) Linh hồn Phêrô
32. Linh hồn Teresa
33. (2) Linh hồn Giuse
34. Linh hồn An-na.
35. (2) Linh hồn Gioan Baotixita
36. Cầu cho Giuse Sợi và Maria Mùi
37. Hai linh hồn Maria và 2 linh hồn Đaminh
38. Linh hồn Phêrô Hạnh
39. (2) Hai linh hồn Anna và Giuse
40. Linh hồn Phêrô và Giuse
41. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Giuse và Maria
42. Linh hồn Đaminh và Rosa
43. Linh hồn Maria Vóc và Vincente Thung
44. Linh hồn  Phêrô, Anna và Nicola
45. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Giacobe, Dominico, 

và Phêrô
46. Linh hồn Anton và các linh hồn
47. Linh hồn Giuse và các linh hồn
48. Linh hồn Đaminh và Maria
49. Linh hồn Benedicto và Maria
50. Linh hồn Giuse Đức và các linh hồn
51. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Giuse Tân

52. Ba linh hồn Phêrô và các linh hồn
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53. Linh hồn Phêrô Tạ Quang Lịch
54. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Phanxico

55. Linh hồn Nguyễn Tân Ích
56. Linh hồn Matta, Phêrô và các linh hồn
57. Linh hồn Anton và Giuse
58. Linh hồn Anton, Giuse và các linh hồn
59. Linh hồn Isave, Maria và Phaolo
60. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
61. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
62. Tạ ơn và cầu cho ba linh hồn Phanxico, Đaminh
63. Các linh hồn Maria và Giuse
64. Linh hồn Maria Lưu Thị Rose
65. Linh hồn Anton và 2 linh hồn Maria
66. Linh hồn Đaminh, 2 linh hồn Maria và tổ tiên
67. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, đã 

mua được nhà và cầu cho linh hồn Giu-se 
68. Maria Nguyễn Anh Hoàng. 
69. Tạ ơn Chúa; cầu cho linh hồn An-na và Phê-rô.
70. Linh hồn Maria Catarina, linh hồn tiên nhân và 

các linh hồn.
71. Linh hồn Giu-se và các linh hồn.
72. Hai linh hồn Phao-lô, 2 Theresa, linh hồn Maria.
73. Linh hồn ông bà và các linh hồn Phê-rô, An-na, 

Lucia.
74. Linh hồn Đaminh và Giu-se.
75. Linh hồn Phanxico Xavie Vượng và Maria.
76. Linh hồn Đường Việt Nam và Theresa.
77. Linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Nhất, các linh hồn 

ông bà nội ngoại, 
78. Linh hồn Đôminicô, Maria
79. Linh hồn Maria Catarina, 4 Maria, 8 Đaminh, 

linh hồn tiên nhân và các linh hồn.
80. Cầu cho ông bà, cha mẹ, linh hồn An-na, Giu-se 

và các linh hồn.
81. Cầu cho tổ tiên, ông bà nội ngoại, cha mẹ hai 

bên, 4 linh hồn Giu-se, 2 linh hồn Phê-rô.
82. Linh hồn Phê-rô và 2 linh hồn Gioan.
83. Hai linh hồn An-na, 2 linh hồn Phê-rô và các 

linh hồn mồ côi.
84. Linh hồn Ông Cố André và Sr. Theresa Cecilia 

Thanh Hương.
85. Ông Rô-cô Phạm Định và Bà Tê-rê-sa Vũ Sáng.
86. Linh hồn Phê-rô, giỗ 47 năm.
87. Linh hồn Maria Đinh Thị Mùi, giỗ 17 năm.
88. Linh hồn Phê-rô Nguyễn Thế Bảo, giỗ 13 năm.
89. Linh hồn An-tôn Phạm Hữu Thanh, ca viên ca 

đoàn Thánh Giu-se, giỗ 13 năm.
90. Linh hồn Giu-se Trần Dong Chất, giỗ 4 năm.
91. Linh hồn Vicente, giỗ 1 năm.
92. Linh hồn Maria và Gioan Baotixita, lễ giỗ.

93. Linh hồn An-na, lễ giỗ.

94. Linh hồn Maria Cao Thị Lược, lễ giỗ và các 
linh hồn.

95. Linh hồn Đaminh, lễ giỗ.
96. Linh hồn Phanxico Xavie Nguyễn Văn Luyện, 

mới qua đời tại California.
97. Linh hồn An-na Maria Nguyễn Thị Hoan, mới 

qua đời tại Việt Nam.
98. Linh hồn Cha Gioan Baotixita, mới qua đời.
99. Linh hồn Giu-se Vũ Văn Mùi.
100. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
101. Linh hồn Đaminh Nguyễn Trung Thành, 

Micae Nguyễn Hồng Phúc.
102. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
103. Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
104. Linh hồn Maria Lưu Thị Rose.
105. Linh hồn Giu-se và Maria.
106. Linh hồn Gioan và Martin và các linh hồn.
107. Linh hồn Maria và các linh hồn.
108. Linh hồn Giu-se và các linh hồn.
109. Linh hồn Cosma và Maria, Cosma và Anna.
110. Linh hồn Cosma Hoàng Lan và Maria Hoàng 

Mạn.
111. Linh hồn Cha Đaminh Thibault và các linh 

hồn ân nhân, linh hồn Cosma và Anna.
112. Linh hồn Theresa và An-tôn.
113. Linh hồn Gia-cô-bê và Maria
114. Linh hồn Agnes và Jude Paul, các linh hồn 

thân nhân và linh hồn mồ côi
115. Linh hồn Gioakim Vũ Kháng, giỗ 20 năm
116. (2) Linh hồn Đaminh Nguyễn Trung Thành và 

Micae Nguyễn Hồng Phúc.

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 Trần Thị Đào
3. Bà Trịnh Thị Kim
4. Bà Anna Nguyễn Cậy
5. Ông Trần Văn Ngư
6. Ông Nguyễn Văn Tiên
7. Những người đang bị lây nhiễm COVID-19
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CẢM TẠ - THANK YOU
Giáo xứ xin cám ơn các mạnh thường quân sau đây 
đã đóng góp cho quỹ Tu Sửa Nới Rộng Nhà Thờ:
Phạm Hùng - Liên    $2,000 
Nguyễn Huyên - Loan    $2,000 
Trần Văn Hoàng    $1,000 
Trần Thanh Hải    $1,000 
Trần Quang Đạm    $1,000 
Nguyễn Ngọc Đông    $1,000 
Lê Bướm     $1,000 
Thu Bùi & Trung Lê    $10,000 
Trần Văn Thanh    $   500 
Nguyễn Văn Anh    $   500 
Trần Thị Thoảng    $1,000 
Hannah Van     $1,000 
Ham Nguyen     $   200 
Anthony Leba &  Janet Nguyet  $   200 
Theresa A Le     $   200 
Koto of Whitingsville LLC   $1,000
Tri & Liễu     $   500
Bảo & Phùng     $   200
Dung Lê / Nguyễn Thị Mít   $2,000
Nguyễn Văn Mẫu    $   100
Nguyễn Công Dương    $1,000 
Trần Ngọc Hà     $3,000
Tính đến ngày 2 tháng 12, 2021, tổng số tiền ủng hộ là 
$852,687.  Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị và gia 
đình.

KHẤC TÊN TRONG VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý vị nào muốn khắc tên cho người thân trên hai bức 
tường nơi Đài Đức Mẹ xin liên lạc với Văn Phòng Giáo 
xứ.  Bảng tên gồm:  Tên Thánh, tên gọi và ngày qua 
đời.  Mỗi tên xin ủng hộ $500. 
Tính đến ngày 02 tháng 12, chúng tôi đang nhận phiếu 
đặt khắc tên trên bảng 30.  Xin giúp chúng tôi kiểm tra 
cho kỹ trước khi gửi đi khắc để tránh sai sót.  Thời gian 
đặt làm một bảng sẽ mất khoảng 4 - 5 tuần. 

THƯ MỜI
Để chuẩn bị mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Quan 
thầy của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG), hội 
CBMCG xin kính mời tất cả quý Hội viên cùng đến 
tham dự 

Buổi Tĩnh Tâm ngay sau lễ đầu tháng của Hội
 vào lúc 9g sáng Chúa Nhật ngày 5 tháng 12, 2021 

tại hội trường nhỏ  
Chương trình Tĩnh tâm như sau:
10g30 - 11g30 sáng Cha xứ giảng tĩnh tâm
11g30 - 12g00 trưa Hội thảo, ăn sáng nhẹ 
   Sẽ thu niên liễm
Kính mời
Maria Thân Nguyễn Nga, Hội trưởng

THƯ MỜI
Phong trào Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ 
CTTĐVN, xin thông báo và kính mời Ông Bà, Cô Bác, 
Anh Chị Em đến tham dự:

Giờ Chầu Thánh Thể 
Khấn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Tại Nhà thờ 
Lúc 12 giờ trưa thứ Tư mùng 8 tháng 12, 2021

Giờ Chầu Thánh Thể 
Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót

Tại Nhà thờ, 
Lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 12 tháng 12, 2021

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Việc lần hạt mỗi ngày có ích lợi gì?” 
Sarah P., 15 tuổi
A. Đọc kinh lần chuỗi Mân Côi mang lại sự 
bình an trong thâm tâm và sẽ được nhiều ơn 
phước cho linh hồn. Việc lần hạt Mân Côi khơi dậy lòng 
yêu mến chân thành hơn đối với Ba Ngôi Thiên Chúa và 
Đức Mẹ. Khi suy gẫm về mười lăm mầu nhiệm của Kinh 
Mân Côi, chúng ta thêm yêu thương và hiểu biết hơn về 
những sự kiện vui, buồn và vinh quang trong cuộc đời 
của Chúa Giê-su. Và bất cứ lúc nào chúng ta có thể suy 
gẫm về Chúa Giê-su, chắc chắn chúng ta sẽ được tăng 
phần thánh thiện (GLCG 2708). (Năm 2008, Đức Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II đã đặt thêm năm mầu nhiệm “sự 
sáng” vào Kinh Mân Côi, nâng tổng số mầu nhiệm lên 
hai mươi).

Một số người Tin lành nói rằng việc cầu nguyện lặp đi 
lặp lại, như lần hạt Mân Côi, bị Chúa Giêsu lên án (Mt 
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6: 7). Đây không phải là sự thật. Điều bị lên án trong 
câu nói đó là sự lặp lại “vô nghĩa” (GLCG 2668), 
không phải là sự lặp lại có ý nghĩa. Câu này của Chúa 
lên án một nghi thức cầu khẩn các tà thần ngoại giáo 
bằng nhiều tên khác biệt. Lời lên án đó không dính gì 
với kinh Mân Côi vì cả ngàn năm sau kinh Mân Côi 
mới được phát triển. (Để biết thêm thông tin, hãy truy 
cập trang mạng Catholic.com và xem Karl Keating’s 
Tract on the Rosary.)

Về việc cầu nguyện lặp đi lặp lại, chính Chúa Giê-su 
đã dùng cùng lời kinh để đọc ba lần liên tiếp với Cha 
Ngài trong Vườn Ghết-sê-ma-nê (Mt 26: 39-44). Ngoài 
ra, các thiên thần trên trời vẫn liên tục nói, “Thánh, 
Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa toàn năng” (Rv 
4: 8). Không phải sự lặp lại bị lên án, mà là lời cầu 
nguyện vô tâm hoặc vô nghĩa. 

Q: “What is the use of praying the rosary every 
day?”  Sarah P., 15
A. Faithful repetition of the rosary brings peace to 
the heart and abundant grace to the soul.  Praying the 
rosary inspires the heart with a more sincere love for 
the Blessed Trinity and Our Lady.  When we meditate 
on the traditional fifteen mysteries of the rosary, we 
grow in love and understanding of the joyful, sorrowful 
and glorious events in Jesus’ life.  And anytime we can 
reflect on Jesus, we are sure to grow in holiness (CCC 
2708).  (In 2008, Pope John Paul II added the five 
“luminous” mysteries to the Rosary, bringing the total 
number of mysteries to twenty.)

You may hear some Protestants say that repetitious 
prayer, like the rosary, is condemned  by Jesus (Mt 
6:7).  This is not true.  What is condemned in that verse 
is “vain” repetition (CCC 2668).  This is meaningless 
repetition, not meaningful repetition.  This verse was 
condemning a specific ritual of invoking pagan gods 
with a litany of special names.  It is not a condemna-
tion of the rosary, which was not developed for another 
thousand years.  (For more information, go to the 
website Catholic.com and see Karl Keating’s Tract on 
the Rosary.)

Regarding repetitious prayer, Jesus Himself prayed the 
same prayer three consecutive times to His Father in 
the Garden of Gethsemane (Mt 26:39-44).  Also, the 
angels in heaven are continually saying, “Holy, Holy, 
Holy is the Lord God almighty” (Rv 4:8).  Repetition is 
not condemned, only mindless or vain prayer.
(Câu hỏi #188 trong cuốn “Did Adam & Eve Have 

Belly Buttons?” của Matthew J. Pinto (Dynamic Catho-
lic Book Program).
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CHÚC MỪNG
Vào lúc 1 giờ chiều thứ Bảy 27/11 vừa qua, Cha Phó 
Hùng đã cử hành nghi thức hôn phối cho Anh Nguyễn Lê 
Huỳnh Đức và Chị Lê Thị Hoàng Thơ (hình trên).  Sau 
đó, lúc 3 giờ, Cha phó lại cử hành thêm một nghi thức hôn 
phối cho Anh Nguyễn Thuận Thiên và Chị Lê Hồng Nga 
(hình dưới).

Giáo xứ xin gửi lời chúc mừng đến hai đôi uyên ương 
Đức - Thơ và Thiên - Nga, và quan viên hai họ.  Nguyện 
xin Chúa ban muôn ơn lành xuống cho hai gia đình mới 
để họ luôn được vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

BIẾT ƠN
Brian Henritze

“Bạn biết ơn về điều gì?” Câu hỏi đơn 
giản này, hoặc một hình thức khác 
nhưng đồng nghĩa, sẽ được hỏi và trả 
lời trong các bữa ăn trong tháng này 
khi đất nước chúng ta kỷ niệm ngày lễ 

Tạ Ơn. Biết ơn là một trong những đức tính mà mọi người 
đều công nhận là quan trọng nhưng ít người có được. 

Trong thời hiện đại này, tôi thường suy nghĩ giống như 
những người chung quanh là hướng lòng biết ơn của mình 
vào sự vật hơn là con người. Tôi biết ơn  ngôi nhà của 
tôi đã cho tôi chỗ ở thoải mái, chiếc xe của tôi đưa tôi đi 
nhiều nơi, v.v..., “điền vào chỗ trống” của tôi.
 
Nhà thần học nổi tiếng thế kỷ 20 là ông Romano Guardini 
tin rằng sự biết ơn là một “đức tính đang dần biến mất”. 
Ông tin rằng có ba điều kiện quan trọng để sự biết ơn trở 
thành một đức tính tốt thực sự.
 
Trước hết, sự biết ơn chỉ có thể có trong mối quan hệ 
giữa “Tôi” và một đối tượng thứ hai (“Bạn/Ngài”). Đó là 
biểu hiện một cảm giác trong thâm tâm của một cá nhân 
khi ở trong bối cảnh có nhu cầu cần thiết. Tôi thích vào 
thiên nhiên đi leo núi và sau một chuyến đi dài, tôi thích 
cởi giày và xỏ vào đôi dép thoải mái của mình. Tôi có thể 
nhìn vào đôi dép và nói: “Cám ơn”, nhưng nhân cách hóa 
một vật vô tri như vậy không phải là tính cách của sự biết 
ơn. Lòng biết ơn của tôi, tuy là vì đôi dép, nhưng phải là 
hướng về vợ tôi, người đã tặng nó cho tôi, hoặc là nhà 
thiết kế đã chế tạo ra chúng. Biết ơn, như một đức tính, 
chỉ có thể có trong bối cảnh của một mối quan hệ.
 
Điều kiện thứ hai để biết ơn được Ông Guardini xác định 
là nó chỉ có thể là điều hay khi người ban ơn tự nguyện.  
Tôi thực sự thích lái xe đi xa. Tôi miễn cưỡng chấp nhận  
lái xe trong thành phố như một điều phải làm trong cuộc 
đời mình. Không biết bao lần tôi đang vội mà đến gần ngã 
tư thì đèn vừa chuyển từ xanh sang đỏ! Những lần may 
mắn gặp đèn đỏ đổi sang xanh, tôi thầm thì tiếng “Cám 
ơn” theo bản năng.  Trên thực tế, hệ thống điều khiển đèn 
lưu thông chuyển từ màu đỏ sang màu xanh hoàn toàn 
không biết gì đến việc tôi có mặt ở đó. Lòng biết ơn thực 
sự chỉ xuất phát từ trái tim sau khi nhận được một nghĩa 
cử được thực hiện cách tình nguyện từ người khác.
 
Sau cùng, Ông Guardini tin rằng điều kiện cuối cùng để 
biết ơn là người làm ơn phải quý mến người nhận. Khi 
chúng ta làm điều gì vì đó là điều “ai cũng làm” hoặc vì 
đó là điều “làm vậy mới đúng”, không ai mang ơn chúng 
ta cả. Tôi không cho con tôi ăn mặc và dạy con chỉ vì tôi 
là cha mẹ, có bổn phận phải làm như vậy; Tôi nuôi con 
bởi vì tôi thương và quý mến con tôi; tôi muốn thấy chúng 
nó vui vẻ, thành công.  Nếu tôi nuôi mà không có tình 
thương thì một ngày nào đó, con tôi có thể oán hận thay vì 
biết ơn.
 
Trong tiếng La-tinh, không có chữ tương đương cùng 
nghĩa với từ biết ơn. Trong tiếng Anh, sự biết ơn là một 
danh từ, một thứ mình có hoặc sở hữu. Trong tiếng La-
tinh, mỗi từ gần đúng nghĩa với biết ơn đều là một động 
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từ; một hành động gì đó mà bạn làm hoặc thể hiện. Trong 
hầu hết mọi trường hợp, những chữ này mô tả phương 
cách chúng ta liên hệ được với Thiên Chúa.
 
“Tôi” của chúng ta cảm tạ, ngợi khen và kêu lên “Ngài” 
của Thiên Chúa, Đấng tự nguyện ban phát ân sủng của 
Ngài cho chúng ta là nhân loại. Trong sự biết ơn của mình, 
chúng ta có tự nguyện tôn kính Thiên Chúa bởi vì lòng 
yêu thương, quý mến của chúng ta đối với Ngài không?
 
Trích trong The Texas Catholic Herald.  Brian Henritze, là 
phó giám đốc của Văn phòng Truyền Giáo Cho Giới Trẻ. 

THƯ MỜI
Hội Legio kính mời quý Anh Chị Hoạt động, Tán trợ và 
toàn thể giáo dân trong giáo xứ tham dự Thánh lễ Đức 
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của hai Tiểu đội 
Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội và Nữ Vương Các 
Thánh Tử Đạo.  Chương trình sẽ được cử hành
 
Tại Đền Thánh vào ngày thứ Tư 8 tháng 12:
6g50 chiều Kinh Mân Côi
7g30 chiều Thánh lễ

Xin mời quý Anh Chị hội viên mặc đồng phục. 
Hội Legio Marie kính mời.

TOÀ THÁNH PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH 
CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Hôm thứ Hai, 29/11/2021, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự 
sống phát động chiến dịch #IAmChurch (Tôi là Giáo hội) 
dành cho người khuyết tật, với mục đích giúp mọi người 
hiểu hơn về người khuyết tật, họ cũng là những chứng 
nhân của Tin Mừng.
Ngọc Yến - Vatican News

Chiến dịch bắt đầu vào ngày 06/12 và diễn ra trong 5 tuần. 
Mỗi tuần, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống sẽ cho phát 
hành một video, với nội dung nói về chứng tá của các Kitô 
hữu khuyết tật trong các cộng đoàn Giáo hội. Chính người 
khuyết tật sẽ kể lại kinh nghiệm đức tin của họ và khẳng 
định “Tôi là Giáo hội”.

Trong sứ điệp gửi đến những người khuyết tật nhân Ngày 
Quốc tế dành riêng cho họ, Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng 
bí tích Rửa tội mang lại cho mỗi người trong chúng ta trở 
thành thành viên trọn vẹn của Giáo hội, “không có sự loại 
trừ hoặc phân biệt đối xử, tất cả đều có thể khẳng định 

‘Tôi là Giáo hội’”. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng 
Giáo hội luôn yêu thương người khuyết tật, Giáo hội thực 
sự là ngôi nhà của người khuyết tật; và trong việc loan báo 
Tin Mừng, Giáo hội cần những người khuyết tật để có thể 
hoàn thành sứ vụ.

Chính trong tinh thần này, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự 
sống cho phát hành các video, với mục đích chỉ ra những 
đóng góp mà người khuyết tật có thể thực hiện cho cộng 
đoàn Giáo hội trong cuộc sống thường ngày như: Hoạt 
động loan báo Tin Mừng của một số bạn trẻ khiếm thính ở 
Mexicô; Đan viện ở Pháp với một số nữ tu mắc hội chứng 
Down; Một nhóm bạn trẻ Ý bị thiểu năng trí tuệ tham gia 
Ngày Giới trẻ Thế giới. Đây chỉ là một số ví dụ về một 
thực tế rộng lớn hơn mà chiến dịch dự định bắt đầu chỉ ra.

Bà Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, 
Gia đình và Sự sống nhận xét: “Chúng tôi tin chắc rằng 
nếu chúng ta chú ý lắng nghe tiếng nói của các anh chị em 
khuyết tật, thì cộng đoàn Giáo hội sẽ thực sự phong phú”.

Các video sẽ được phát trên các kênh YouTube của Vati-
can News và Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống.

IT’S BACK! STEPS FOR STUDENTS RACE 
RETURNS FOR IN-PERSON RUN

HOUSTON — One of the largest events in the Arch-
diocese of Galveston-Houston returns as an in-person 
event. In its 17th year, Steps for Students is a celebra-
tory race where the Archdiocese’s Catholic schools raise 
funds while also uniting people across the Archdiocese in 
downtown Houston in support of Catholic education.

The event will be on Saturday, Feb. 12, 2022, at the Co-
Cathedral of the Sacred Heart, located at 1111 St. Joseph 
Pkwy.  The event will start with a Mass at 6:30 a.m. fol-
lowed by the presentation of the David Guite Spirit Award 
and President’s Cup.  Daniel Cardinal DiNardo will bless 
everyone present just before the 5K race begins at 8 a.m.; 
a post-race party will follow in the Catholic School Vil-
lage.

The timed-5K registration fee is $20. The untimed-5K 
registration fee is $18. The Family Fun Run, which is a 
shorter run, is $17. All prices increase by $10 at 11:59 
p.m. on Jan. 31, 2022.  “Hit the Snooze for Students” is 
$18, giving participants the opportunity to support their 
school without participating in the run.

To register, or for more information, visit 
www.steps4students.org
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Hội Đồng Mục Vụ 
Nhiệm kỳ 2021-2024
Chủ Tịch:      Ô. Vũ Minh Hóa
Phó Nội Vụ:     Ô Trần Bình Tới
Phó Ngoại Vụ:  Ô Lâm Quang Thắng
Thư Ký:      Ô. Hoàng Anh Hùng
UV Phụng Vụ:  Bà Trần T. Hồng Ngọc
UV Xã Hội:     Ô. Đinh Ngọc,
      B. Thân Nguyễn Nga
UV Gia Đình:   Ô. Nguyễn Triệu, 
      B. Đặng Oanh
UV Giáo Dục:   Ô. Nguyễn Anh Tú, 
      C. Đinh Hồng Diệp
UV Giới Trẻ:     C. Trần Lan Thanh Cindy,
      Ô. Nguyễn Hoài
UV Thánh Nhạc: Ô. Lê Hoàng  

Ủy Ban Bảo Quản - Phát Triển Giáo Xứ 
Nhiệm Kỳ 2021-2023
Trưởng Ban:  Ô Vũ Đức Tiến 
Phó Nội Vụ:   Ô. Nguyễn Thanh Xuân 
Phó Ngoại Vụ:  Ô Đinh Văn Ngọc
Thư Ký:  Nguyễn Thái Hùng
Thủ Quĩ:   Đoàn Văn Minh
Cố Vấn:   Lâm Quang Thắng, 
    Tạ Văn Minh
Ủy Viên Kế Hoạch: Nguyễn Văn Đồng,
    Nguyễn Thị Liên
Ủy Viên Cơ Sở:   Bùi Văn Sơn
  Ủy Viên Điện:    Nguyễn Tiến Dũng
  Ủy Viên Điện Lạnh: Nguyễn Xuân Vinh
  Ủy Viên Ẩm Thực:  Nguyễn Văn Chính
    Các Thành Viên:  Trần Văn Cư, 
  Lê Bá Cầu, Trần Hồng Linh, 
  Nguyễn Văn Liệu, Lương Văn Minh,
  Đinh Thọ, Kim Ngọc Hương, 
  Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Thanh Tâm,
  Hoàng Xuân Trường, 
  Trần Thị Nga, Đỗ Thanh Phong

Ban Trật Tự   Ô Vũ Duy Chinh, 
    Ô Bùi Văn Tĩnh, Ô Nguyễn Văn Quý, 
    Ô Thân Vĩnh Xứng, Ô Nguyễn Hữu Phước, 
    Ô Hồ Thông, Ô Nguyễn Văn Tình

Ban Phối Kiểm Ngân Sách
C. Thủy Tiên, B. Vương Mỹ Phụng, 
B. Vũ Huyền, O. Hoàng Long, O. Phạm Long, 
B. Dawn Mortus

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 
Phone:  832-315-5343
Trường Học Ngày Chúa Nhật
1g00 - 2g45 chiều Thiếu nhi Thánh Thể
3g00 - 4g00  Việt ngữ
4g15 - 5g45 chiều  Các Lớp Giáo Lý
3g00 - 5g45   Thêm Sức

Giới Trẻ-LIFETEEN
Paul Tran 832-769-9135

Liên Lạc Trong Giáo Xứ
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo    B. Nga 832-419-2748
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm  Ô. Ngọc 281-248-1653
Huynh Đoàn ĐaMinh   Ô. Cố Hiển 617-767-8080
Đoàn Tông Đồ Fatima   Ô. Triệu 713-899-8981
Hội Thánh Phêrô Phaolô  Ô. Đại 832-860-1587
Hội Legio Mariae   B. Kim-Oanh 713-870-7091
Phong Trào Cursillo   B. Tươi Kelly 832-978-3713
Phong Trào Lòng Thương Xót Chúa  B. Eliz. Hoa 713-459-5171
Phong Trào Thánh Linh  B. Hồng-Ngọc 713-859-7539
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Tr. Cindy 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   Phan Anh 281-772-2049
Ca Đoàn Đức Mẹ Lên Trời  Nguyễn Đức 281-546-6771
Ca Đoàn Thánh Gia   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. Oánh 281-484-4547
Ban Nghi Lễ    Ô. 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. Chính 832-230-9878
Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân  Ô. Việt 832-449-2132
Giáo Lý Tân Tòng   TC. Tú + Trinh 832-744-0634

THÁNH LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Thứ Tư mùng 8 tháng 12 là đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên 
Tội, lễ trọng và buộc.  Giáo xứ sẽ có các thánh lễ sau đây:
Thứ Ba (lễ vọng) 7g30 tối 
Thứ Tư:   6g30 sáng  9g30 sáng 7g30 chiều

BÁN HÀNG GÂY QUỸ
Cuối tuần tới, giáo xứ sẽ bán hàng gây quỹ tu sửa nhà thờ, với 
nhiều món ăn vẫn thường xuyên được ưa chuộng.
 
  GIẢI TỘI TRONG MÙA VỌNG
Ngày 16 tháng 12, vào lúc 7g15 chiều, giáo xứ sẽ có nhiều cha 
ngồi tòa giải tội cho những ai muốn dọn mình trong sạch để đón 
Chúa Hài Đồng.
 

QUYÊN TIỀN LẦN HAI
Cuối tuần sau, ngày 11-12 tháng 12, chúng ta sẽ có quyên tiền 
lần thứ hai cho quỹ Hưu Trí của các Tu Sĩ Nam Nữ, những người 
trong các dòng tu đã dành phần lớn cuộc đời làm việc với mức 
lương ít ỏi hoặc không được trả lương và không có 401-k hoặc 
hưu bổng.

TIỀN THU TRONG TUẦN
 28/11/2021   $12,746 quyên cuối tuần

Chầu Mình Thánh Chúa
Thứ Hai - thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 6 
giờ 30 chiều. Trong mỗi ngày này, 

từ 3 đến 4 giờ chiều sẽ là 
Giờ Chầu Lòng Thương Xót Chúa.

Nhóm Cầu Nguyện Lòng Chúa Thương Xót 
kính mời.
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BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU 
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

BÀI ĐỌC I:    Xp 3, 14-18a
“Chúa sẽ hân hoan vì người”.

Trích sách Tiên tri Xôphônia.
Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan 
hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng 
hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy 
lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, 
ngươi không còn sợ khổ cực nữa.

Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi 
Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời! Chúa là Thiên Chúa 
ngươi, là Đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu 
thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Người 
cảm động yêu thương ngươi, và vì ngươi, Người sung 
sướng reo mừng. Những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, Ta sẽ quy 
tụ họ lại, vì họ cũng là con cái ngươi.  Ðó là lời Chúa.
 
ÐÁP CA: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6
Đáp: Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có 
Đấng Thánh của Israel thật cao cả (c. 6).
Xướng:
1) Đây Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi. Tôi sẽ tin tưởng 
mà hành động, tôi không run sợ: vì Thiên Chúa là sức 
mạnh của tôi và là Đấng tôi ca ngợi. Người trở nên phần 
rỗi của tôi. - Đáp.

2) Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng cứu 
độ: Hãy tung hô Chúa, hãy kêu cầu thánh danh Người, 
hãy công bố cho các dân tộc biết các kỳ công của Người, 
hãy nhớ rằng danh Người rất cao trọng. - Đáp.

3) Hãy hát mừng Chúa, vì Người đã làm những việc cả 
thể, hãy công bố việc này trên khắp địa cầu. Hỡi dân Sion, 
hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi, có Đấng 
Thánh của Israel thật cao cả. - Ðáp.

BÀI ÐỌC II: Pl 4, 4-7
“Chúa gần đến”.

Trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Philipphê.
Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi 
nhắc lại một lần nữa: anh em hãy vui lên! Đức ôn hoà 
của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa 
đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi 
cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên 
cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời 
cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ 
giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô.  Ðó là lời 
Chúa.
 
ALLELUIA: Is 61, 1 (x. Lc 1, 18)
Alleluia, alleluia! - Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người 
đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. - Alleluia.
 
TIN MỪNG:  Lc 3, 10-18
“Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải 
làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không 
có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người 
thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa 
Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gioan đáp: “Các ngươi 
đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân 
nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” 
Ông đáp: “Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi 
hãy bằng lòng với số lương của mình”.

Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong 
lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Đức Kitô 
chăng?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước 
mà rửa các ngươi, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, 
- tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, - chính 
Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. 
Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi 
thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề 
tắt!” Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin 
mừng cho dân chúng.  Đó là lời Chúa. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis 

ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maece-
nas accumsan lacus vel facilisis. 

Tôi là Thúy Martin, chuyên viên tư vấn của Trusted Senior Specialists.

Cho dù đó là Medicare, bảo hiểm ACA hay còn gọi Obamacare, bảo hiểm Răng/ Mắt/ Tai , hay 
bảo hiểm cho bệnh viện. Tôi là một nhân viên có kinh nghiệm và có thể trả lời tất cả những 
câu hỏi về bảo hiểm sức khỏe của bạn.

TSS là một trong những công ty phục vụ bằng điện thoại và có 
thể mặt đố i mặt thông qua màn hình hoặc gửi thư hoặc nhắn tin. 

VVà đặc biệt bạn không phải trả bất cứ chi phí nào cho dịch vụ của tôi, bạn 
cũng không có sự ràng buộc nào giữa chúng ta. Thêm nữa, bạn sẽ nhận 

được bản sao Hướng Dẫn Medicare 2022 miễn phí!

Mừng kính 
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
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