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Thánh Lễ
Ngày thường: 6g30 sáng 
	 	 	6g30	chiều
Thứ Bẩy:  6g30 sáng
	 	 6g00	chiều
Chúa Nhật:  Sáng 7g00; 
  9g00; 11g00 
	 	 Chiều:	6g00	
  (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 Lễ Thánh Gia Năm C     26 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 

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
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LỊCH PHỤNG VỤ
26 Tháng 12, 2021 - 02 Tháng 1, 2022

CHÚA NHẬT 26/12/2021 - Lễ Thánh Gia
  BÀI ĐỌC I:  Hc 3, 3-7. 14-17a
  “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”.
  BÀI ĐỌC II:   Cl 3, 12-21
  “Về đời sống gia đình trong Chúa”.
  TIN MỪNG:  Lc 2, 41-52
  “Hai Ông Bà gặp Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy
  tiến sĩ”.

THỨ HAI 27/12/2021  Thánh Gio-an, Tông đồ và thánh 
sử - Lễ kính
  BÀI ĐỌC I:   1 Ga 1, 1-4
  TIN MỪNG:  Ga 20, 2-8

THỨ BA 28/12/2021  Các Thánh Anh Hài - Lễ kính
  BÀI ĐỌC I:   1 Ga 1, 5 - 2,2
  TIN MỪNG:  Mt 2, 13-18

THỨ TƯ 29/12/2021 
  BÀI ĐỌC I:   1 Ga 2, 3-11
  TIN MỪNG:  Lc 2, 22-35

THỨ NĂM 30/12/2021 
  BÀI ĐỌC I:   1 Ga 2, 12-17
  TIN MỪNG:  Lc 2, 36-40

THỨ SÁU 31/12/2021  
  BÀI ĐỌC I:   1 Ga 2, 18-21
  TIN MỪNG:  Ga 1, 1-18

THỨ BẢY 01/01/2022 - Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa -
Lễ kính; Tết Dương lịch
  BÀI ĐỌC I:  Ds 6, 22-27
  BÀI ĐỌC II:  Gl 4, 4-7
  TIN MỪNG:  Lc 2, 16-21
 

LỜI CHÚC GIÁNG SINH
Kermit Long ở Arizona chia sẻ câu 
truyện cảm động về một buổi chiều lễ 
Giáng Sinh ở Chicago.

“Trời tuyết rơi nhẹ làm thêm sự xinh đẹp 
kỳ diệu tuyệt vời của mùa lễ. Tôi vừa cử 
hành xong chương trình thấp nến sáng 
thứ nhất. Thay vì ngồi chờ ở nhà thờ để cử hành lần thứ 
hai, tôi đi ra bệnh viện và rảo thăm mấy cửa tiệm vẫn còn 
mở cửa bán cho những người đi mua sắm trễ. Tôi nhìn 
thấy vài ngưòi trong tiệm bán hoa và tôi bước vào trong 
đó. Vài phút sau tôi thấy một cậu bé khoảng 7-8 tuổi đi 
vào tiệm. Cậu bé mặc chiếc áo đã bị rách, và mang đôi 
giày đã bị thủng lỗ. Cậu đi thảng tới chỗ tính tiền và hỏi 
ông chủ bán hoa, “Ông có hoa hồng nào giá 10 xu cho mẹ 
cháu không?”

Ông chủ tiệm hoa trả lời, “Hãy đợi một chút để tôi xem 
chúng tôi có thể giúp em điều gì.”

Sau khi tiếp tất cả các khácn hàng khác đang xếp hàng 
chờ đợi, ông chủ tiệm quay sang nói với cậu bé, “Tôi có 
tin mừng cho em. Vào chiều của ngày Lễ Giáng Sinh, 
chúng tôi có một số bông hoa hồng đặc biệt cho những 
người như em muốn mua hoa cho mẹ.” Ông nhận lấy 10 
xu của cậu bé, rồi trao vào tay cho cậu 12 bông hoa hồng 
đỏ cành dài tươi. Cậu vui vẻ nhận hoa với nụ cười rạng rỡ 
trên khuôn mặt, cậu buóc ra khỏi tiệm đi về nhà. Chúng 
tôi, những người trong tiệm nhìn theo được sưởi ấm lòng 
chứng kiến cử chỉ đó, và tôi tin là ông chủ tiệm hoa đã 
cảm nhận được ơn Chúa vì lòng quảng đại của ông.”

Ở giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta cũng 
có rất nhiều gia đình giầu lòng quảng đại. Chúng tôi rất 
biết ơn khi đón nhận sự đóng góp quảng dại của qúi vị 
giúp vào quĩ tu sửa nới rộng nhà thờ. Cùng với cha phó 
Giovani Hùng, quí thầy phó tế, quí Hội Đồng Mục Vụ, 
quí Ủy Ban Bảo Quản và Phát Triển Giáo Xứ và các nhân 
viên văn phòng, chúng tôi xin kính chúc quí vị và gia đình 
mừng Lễ Giáng Sinh với ơn bình an, niềm vui của Chúa 
Hài Đồng.
Fr. Giuse Trần John Kha

FOR CHIRSTMAS
Kermit Long of Arizona has a moving story about one 
Christmas evening in Chicago.

“A gentle snowfall added to the already magical, mysti-
cal beauty of the season. I had just finished presiding over 
the first of our candlelight services. Rather than waiting 
in the church until the late hour for the second service, I 
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visited the hospitals and roamed the few stores still open 
for late shoppers. I saw some people in a flower shop and 
joined them. Soon a young boy of about 7 or 8 came into 
the shop. His clothes were torn, and his tennis shoes had 
holes in them. He walked purposefully over to the counter 
and asked the shopkeeper, ‘Do you have any roses for my 
mother for 10 cents?’ 

“The man replied, ‘Wait just a moment and I’ll see what 
we can do for you.’ After serving the other waiting cus-
tomers, the owner turned back to the little boy and said, 
‘I have good news for you. On Christmas Eve, we have 
a special on roses for young fellows who want them for 
their mothers.’ Taking the lad’s dime, he placed a dozen 
beautiful, long-stemmed red roses in his arms. With a big 
smile on his face, the boy left the flower shop and headed 
home. Those of us who looked on were warmed by what 
we had seen, and I know the shopkeeper felt the blessing 
of God for his generosity.”

Here at the Vietnamese Martyrs parish, we also have 
many generous families. We are grateful to receive your 
“contributions” to the renovation and expansion project 
of our church. Together with Fr. Giovani Hùng, parochial 
vicar, the deacons, the Pastoral Council, the Parish’s Stew-
ardship and Development Committee and the parish office 
staff, we would like to wish you a Merry Christmas filled 
of peace, joy from the Infant Jesus! 

Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se.
2. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se và 

cầu bình an cho gia đình. 
3. Xin giảỉ phẫu được bình yên
4. (2) Xin cho được giữ đạo sốt sắng.
5. Cầu cho con cái sống tốt
6. Cầu cho con cái sống hòa thuận, yêu thương và 

tha thứ cho nhau.
7. Cầu cho gia đình bằng yên
8. Xin ơn bình an, như ý . . .
9. Xin ơn chữa lành cho Bà Anna Nguyễn Cậy.
10. Những người yếu đau bệnh tật trong gia đình, 

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

11. Xin đi đường bình an.
12. Xin lễ khấn. 
13. Cầu cho tiên nhân nội ngoại
14. Linh hồn các tiên nhân
15. Các linh hồn trong Giáo xứ đã qua đời.
16. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu 

cho một thai nhi được tăng trưởng bình thường 

và cho các linh hồn.
17. Tạ ơn Chúa và cầu cho các linh hồn.
18. (3) Cầu cho các linh hồn
19. Các linh hồn mồ côi
20. Linh hồn Giuse
21. Linh hồn Gioan Baotixita
22. Linh hồn Augustino
23. Linh hồn Maria Lưu Thị Rose
24. Linh hồn Anton và 2 linh hồn Maria
25. Hai linh hồn Giuse và Maria
26. Lễ giỗ linh hồn Maria Dự
27. Linh hồn Maria mới qua đời ở VN
28. Cầu cho cha mẹ nội ngoại, linh hồn Matta và ân 

nhân
29. Linh hồn Giuse Đạo và Catarina Thảo
30. Linh hồn Anphongso, Maria, Đaminh và các linh 

hồn.
31. Hai linh hồn Giuse
32. Linh hồn Vicente, Giuse và các tiên nhân
33. Linh hồn Phanxicô
34. Linh hồn Đaminh Maria
35.  Lễ giỗ linh hồn Maria
36. Linh hồn Phêrô
37. Các linh hồn Maria Catarina, Đaminh, Maria và 

Giuse
38. Linh hồn Barnabê
39. Các linh hồn Maria, Gioan Baotixita và các linh 

hồn
40. Linh hồn Giuse và Gioanna và các linh hồn
41. Hội Legio Mariae xin cầu cho các hội viên còn 

sống cũng như đã qua đời.
42. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu 

bình an cho gia đình và cầu cho linh hồn An-na.
43. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu  

cho linh hồn Gioan Baotixita Nguyễn Văn Từ, 
giỗ 9 năm và cầu cho các linh hồn.

44. (2) Cầu theo ý chỉ người xin.
45. Cầu cho 2 linh hồn Maria và linh hồn Vicente.
46. Linh hồn Gioan, 4 linh hồn An-na, 2 linh hồn 

Vicente, 2 linh hồn Giu-se và Giê-rô-ni-mô.
47. Linh hồn Maria Catarina, linh hồn tiên nhân và 

các linh hồn.
48. Linh hồn Phê-rô và An-na, lễ giỗ và các linh hồn 

nội ngoại hai bên.
49. Linh hồn Maria, Giu-se và các linh hồn thai nhi.
50. Linh hồn Giu-se Ngô Ngọc Ngàn, giỗ 28 năm và 

linh hồn Maria Bùi Thị Đậu, giỗ 2 năm.
51. Linh hồn Bonifacio, giỗ 20 năm.
52. Linh hồn Phao-lô Giu-se Trịnh Bính, giỗ 18 

năm.
53. Linh hồn Theresa, giỗ 12 năm.



Trang 4

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 Nguyễn Cậy
5. Ông Trần Văn Ngư
6. Ông Nguyễn Văn Tiên
7. Những người đang bị lây nhiễm COVID-19

54. Linh hồn Đaminh Maria, giỗ 11 năm.
55. Linh hồn Giu-se Johnson, giỗ 10 năm.

56. Linh hồn Giu-se, giỗ 5 năm.
57. Linh hồn Barnabe, giỗ 15 năm.
58. Linh hồn Phê-rô Lê Văn Bình, giỗ 2 năm.
59. Linh hồn Maria Trịnh Thị Phím, giỗ 2 năm.
60. Linh hồn An-na Nguyễn Thị Soi, giỗ 1 năm.
61. Linh hồn Giu-se Nguyễn Thanh Bình, giỗ 1 năm.
62. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Chủng, giỗ 1 năm. 
63. Linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Nhai, lễ giỗ.
64. Linh hồn Vicent, lễ giỗ.
65. Linh hồn Tô-ma, lễ giỗ.
66. Linh hồn Lu-ci-a, lễ giỗ.
67. Linh hồn Phê-rô Lê Tuấn Anh, giỗ 100 ngày.
68. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, giỗ 100 

ngày.
69. Linh hồn Phê-rô Nguyễn Văn Mậu, giỗ 100 ngày.
70. Linh hồn Phê-rô, lễ giỗ.
71. Linh hồn Cecilia Hoàng Thị Rựu, mới qua đời tại 

Việt Nam.
72. Linh hồn Maria, mới qua đời tại Bỉ Quốc (Bel-

gium)
73. (2) Linh hồn Gioakim Bùi Kim Thao, mới qua đời 

tại Việt Nam (lễ phát tang)
74. Linh hồn Giu-se, mới qua đời tại Việt Nam.
75. Linh hồn Maria, mới qua đời và linh hồn Vicente.
76. Linh hồn Madalena, mới qua đời.
77. Linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Nhất.
78. Linh hồn Phê-rô Nguyễn Văn Mậu.
79. Linh hồn Giu-se Vũ Văn Mùi.
80. Linh hồn Phê-rô Lưu Minh Thành.
81. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
82. (2) Linh hồn Đaminh Nguyễn Trung Thành, Micae 

Nguyễn Hồng Phúc.
83. Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
84. Linh hồn Gioakim Bùi Kim Thao.
85. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
86. Linh hồn Phê-rô Bình Lê.
87. Linh hồn An-na.
88. Linh hồn Giu-se.
89. Linh hồn Phê-rô.
90. Linh hồn Đôminicô.
91. Linh hồn Phê-rô và Maria.
92. Linh hồn Phê-rô và Anna.
93. Linh hồn Maria và Giu-se.
94. Hội Phê-rô và Phao-lô xin cầu cho các hội viên 

còn sống cũng như đã qua đời, và cho linh hồn 
Giu-se Nguyễn Văn Đức, lễ giỗ và linh hồn Phê-rô 
Nguyễn Đức Hiền.

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 23 tháng 12, chúng tôi đang nhận phiếu 
đặt khắc tên trên bảng 31.  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. 

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:

    Ẩn danh    $5,000
    Phan Quỳnh &  Lưu Thịnh   $2,000
    Hương Bùi & Thoa Vũ   $1,000
    Vũ Thị Tựa    $  500

Tính đến ngày 23 tháng 12, 2021, tổng số tiền ủng hộ là 
$1,042,087.  Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị và 
gia đình.

 THƯ MỜI
        Hội Các Bà Mẹ Công giáo (CBMCG), giáo xứ Các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam, trân trọng kính mời toàn thể 
Quý hội viên và cộng đoàn dân Chúa đến tham dự 
       Thánh Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 
       là Bổn Mạng của Hội chúng tôi.
        Địa điểm:    Đền Thánh
        Thời gian:   10 giờ sáng thứ Bảy ngày 01/01/2022

Sự hiện diện của tất cả hội viên và toàn thể cộng đoàn 
dân Chúa là niềm vinh dự và niềm vui cho Hội CBMCG.
Hội trưởng
Thân Nguyễn Nga
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THÔNG ĐIỆP CHỦ CHĂN
GIÁNG SINH 2021

Hồng y Daniel DiNardo, 
Tổng giám mục Galveston-Houston

“Này tôi báo cho anh em một tin 
mừng trọng đại, cũng là tin mừng 
cho toàn dân; Hôm nay, một Đấng 
Cứu Độ đã sinh ra cho anh em 
trong thành vua Đa-vít, Người là 
Đấng Ki-tô Đức Chúa. ... anh em sẽ 
gặp thấy một trẻ sơ sinh quấn vải, nằm trong máng cỏ.” - 
Lu-ca 2: 10-12
Những lời Thiên thần loan báo cho các mục đồng, như 
được viết trong Phúc âm của Thánh Luca, là những lời 
được lặp lại từ những câu trước đó trong cùng một Phúc 
âm về sự kiện Ngài giáng sinh và sẽ là những lời được 
các mục đồng nói lại khi nhìn thấy Chúa Hài đồng. Thánh 
Luca dường như chú ý đến một số chi tiết do Thánh Thiên 
Thần truyền.

Chắc hẳn Thánh Luca đã từng trải nên hiểu biết về phong 
tục sanh con nhỏ trong máng cỏ, như Chúa Kitô đã được 
sinh ra. Việc Ngài nhấn mạnh Chúa Giêsu được đặt trong 
máng cỏ có thể là vì một tài liệu tham khảo ở phần đầu 
của Sách Tiên tri Ê-sa-i-a. Chúa của dân Is-ra-ên phàn 
nàn rằng con bò biết chủ và con lừa biết máng cỏ của 
chủ, nhưng dân Is-ra-ên không biết ta! Ở đây, việc những 
người chăn cừu đến thờ lạy và công bố sự xuất hiện của 
Đấng Cứu Thế đã lật ngược câu nói trên: Israel bây giờ sẽ 
biết Chúa của họ!

Việc Chúa Giêsu được quấn vải gợi lên ấn tượng nghèo 
khó đối với một số người và chắc chắn Đức Maria và 
Thánh Giuse đã được miêu tả là những người nghèo khó, 
luôn tuân theo luật pháp và dễ thích ứng hoàn cảnh của họ 
trong đức tin. Tuy nhiên, việc Chúa được quấn vải không 

nhấn mạnh đến nghèo khó mà là một dấu hiệu của Đức 
Maria chăm sóc Con đầu lòng của mình. Chúa Con được 
quý yêu bằng tình thương và tình cảm của nhân loại.

Cũng xin lưu ý rằng “Bethlehem” có nghĩa là “Nhà bánh”. 
Nơi Chúa Giêsu sinh ra là ở Bethlehem, một sự kiện được 
cả Thánh Luca và Thánh Matthêu ghi nhận, tuy có khác 
nhau về vài chi tiết khác. Chúa Giêsu được sinh ra trong 
thành phố được mệnh danh là Nhà Bánh và Ngài sẽ trở 
thành Bánh Ban Sự Sống cho mọi người. Không thánh sử 
nào dành thời gian nhiều hơn Thánh Luca để ghi chép về 
việc Chúa Kitô nuôi dưỡng con người bằng lời của Ngài 
và bằng cả thức ăn vật chất. Ngay khi mới được sinh ra, 
Ngài là Bánh; Ngài là thức ăn cho những ai đồng hành với 
Ngài đi đến sự sống đời đời với Cha Ngài.

Như vậy, thánh Luca cho chúng ta biết những chi tiết quan 
trọng không chỉ là những kỷ niệm để ấp ủ mà còn là cách 
thức để giảng dạy và truyền giáo!
Năm nay là một năm khó khăn cho chúng ta vì những ảnh 
hưởng của COVID-19. Giáng sinh đến giữa niềm vui và 
bất an, hy vọng và lo lắng, không khác gì Giáng sinh đầu 
tiên ấy. Chúng ta không phải sợ hãi, như lời Thánh Thiên 
thần nói với các mục đồng. Đấng Cứu Rỗi đang ở đây và 
đến để không bỏ rơi chúng ta và để nâng chúng ta lên. Xin 
chúc mừng Giáng sinh thật vui vẻ đến tất cả Anh Chị Em. 

CHÚC MỪNG
Cha Xứ đã cử hành Thánh lễ Hôn phối cho Anh Nguyễn 
Ngọc Phan và Chị Nguyễn Thị Kim Ngân vào lúc 1 giờ 
chiều ngày 11 tháng 12, 2021.  Giáo xứ xin chúc mừng Cô 
Dâu, Chú Rể và Hai Họ.  Cầu chúc cho Tân Lang và Tân 
Giai nhân được luôn hạnh phúc mãi bên nhau.
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THÔNG BÁO 
Tổng giáo phận Galveston-
Houston vô cùng đau đớn báo 
tin Đức Giám mục Phụ tá 
George A. Sheltz, 75 tuổi, đã 
qua đời vào tối ngày 21 tháng 
12, 2021 vừa qua. Là người gốc 
Houston, Đức Giám mục Sheltz 
đã dâng hiến cuộc đời mình cho 
Chúa trong hơn 50 năm làm linh 
mục tại giáo phận quê hương 

mình.
Đức Hồng y Daniel DiNardo và Tổng giáo phận xin 
chia buồn cùng gia đình Đức cha Sheltz và xin các tín 
hữu cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha được mau sớm 
về yên nghỉ với Chúa trên nước hằng sống.

Chương trình tang lễ như sau:
Thứ Năm 30/12 tại nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm:
6g00 chiều   Thăm viếng
7g00 chiều   Thánh lễ do Đức Cha Italo Del’Oro chủ tế 

Thứ Sáu 31/12 tại nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm:
1g30 chiều   Lễ An táng do Đức Hồng Y 
          Daniel DiNardo chủ sự, 
          Cha Jeff Barne giảng thuyết
Thánh lễ sẽ được trực tuyến tại www.archgh.org/live

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Sự khác biệt giữa Sách Cựu Ước và 
Tân Ước là gì?” Alyssa W., 14 tuổi
Đáp: Cựu Ước là bộ sách ghi lại câu chuyện 
về việc Chúa sáng tạo ra thế giới; sự sa ngã 
của con người qua tội lỗi; sự cầu xin của Áp-ra-ham; 
hành trình ra khỏi Ai Cập để về lại đất hứa Is-ra-en; 
việc thiết lập luật lệ (bao gồm Mười Điều Răn) và việc 
vào Đất Thánh; thành lập vương quốc của Vua David; 
lời hứa của Thiên Chúa sẽ ban cho một Đấng Cứu thế 
(Chúa Giêsu) qua các lời tiên tri; đời sống và những thử 
thách của người được Chúa chọn; dân Do Thái, khi họ 
cố gắng trung thành chờ đợi Đấng Cứu thế; và những sự 
kiện dẫn đến ngày Chúa Giêsu đến (GLCG 122).

Cựu Ước bao gồm 46 cuốn sách truyền thống được chia 
thành bốn loại: Ngũ Kinh (còn gọi là Torah hoặc Luật), 
các sách lịch sử, sách khôn ngoan và sách của các tiên 
tri. Danh sách của sách trong từng loại thường được liệt 
kê trên các trang đầu hướng dẫn của sách Thánh Kinh 
(CCC 120, 138).

Tân Ước bắt đầu với sự ra đời của Chúa Giêsu, tuy ghi 
rất ít về cuộc đời của Đấng Kitô trước khi Ngài bắt đầu 
sứ vụ công khai của Ngài vào khoảng ba mươi tuổi. Sách 
kể lại Sứ vụ, cuộc khổ nạn, cái chết là sự Cứu chuộc, sự 
Phục sinh và lên trời của Chúa Giêsu, cũng như những 
câu chuyện về Giáo hội thuở sơ khai, và bao gồm một bộ 
sưu tập phong phú các bức thư lúc ban đầu từ nhiều nhân 
vật khác nhau trong Giáo hội tiên khởi về ý nghĩa của 
Chúa Kitô đối với chúng ta.

Tân Ước cũng có thể được chia thành bốn loại ghi chép 
Tin Mừng, tóm tắt về cuộc đời và sự dạy dỗ của Chúa 
Giêsu; các lá thư (còn gọi là Thánh Thư) của nhiều tông 
đồ và những thánh sử gia khác nhau (Phao-lô, Phê-rô, 
Gia-cô-bê, Gio-an, Giu-đa Ta-đê-ô và tác giả của sách 
Hê-bơ-rơ) gửi cho các cộng đồng Công giáo và cá nhân; 
sách Công vụ của các tông đồ, lịch sử của những người 
theo đạo Thiên Chúa lúc khai sơ, và Ngày Tận Thế 
(Khải huyền). Có hai mươi bảy cuốn sách trong Tân Ước 
(CCC 120, 124).

Tóm lại, Cựu ước là câu chuyện của dân Do Thái, và 
Tân ước là câu chuyện của giáo dân Công giáo; cả người 
Do Thái và dân ngoại (không phải Do Thái), những 
người chấp thuận đi theo Chúa Kitô. 

Q: “What is the difference between the Old and New 
testaments?”  Alyssa W., 14
A:  The Old Testament is the collection of books that 
record the story of creation; the fall of man through sin; 
the call of Abraham; the Exodus from Egype and the 
covenant with Israel; the giving of the Law (including 
the Ten Commandments) and the entry into the Holy 
Land; the establishment of David’s kingdom; the prom-
ise of God given through the prophets of a messiah (Je-
sus); the life and trials of the chosen people; the Jews, as 
they struggled to be faithful while waiting for the Mes-
siah; and the events leading up to Jesus’ coming (CCC 
122).

The Old Testament contains forty-six books which are 
traditionally divided into four categories: the Pentateuch 
(also called the Torah or the Law), the historical books, 
the wisdom books, and the prophets books.  A list of the 
books in each of these categories can usually be found in 
the instructional pages of your Bible (CCC 120, 138).

The New Testament begins with the birth of Jesus, but it 
tells us little about the life of Christ before He began His 
public ministry around the age of thirty.  It recounts the 
ministry, passion, death, resurrection, and ascension of 
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A Night in Bethlehem
Đây là một hoạt cảnh diễn tả lại quang cảnh Bethlehem 
trong đêm Chúa giáng trần.  Chiểu Chúa nhật 19 tháng 
12 vừa qua, các em Thiếu Nhi Thánh Thể đã trình diễn 
hoạt cảnh này thật xuất sắc, trước sự hiện diện đông đủ 
của gia đình các em và một số đông giáo dân.  Hoạt cảnh 
này cũng sẽ được diễn lại thêm một lần nữa vào chiều tối 
Noel, thứ Sáu 24 tháng 12, bắt đầu từ 4g30.  Xin cám ơn 
các em đã bỏ nhiều thì giờ, công sức tập luyện và trình 
diễn để mọi người cùng được sống lại quang cảnh đêm 
đông lạnh lẽo miền Bethlehem xa xôi hẻo lánh, đang vắng 
lặng quạnh hiu, bỗng chốc biến thành nơi đông đúc, vui vẻ 
và huyền hoặc vì có Hài Nhi là Đấng Cứu Thế vừa hạ sinh 
xuống đời.

Jesus, as well as the story of the early Church, and it of-
fers a rich collection of early letters from various figures 
in the early Church on the meaning of Christ for us.

The New Testament can also be divided into four kinds 
of writing the Gospels, summaries of Jesus’ life and 
teaching; the letters (also called Epistles) of various 
apostles and apostolic men (Paul, Peter, James, John, 
Jude and the author of Hebrews) to early Catholic com-
munities and individuals; the Acts of the Apostles, a 
history of the early Christians, and the Apocalypse (for 
Revelation).  There are twenty seven books in the New 
Testament (CCC 120, 124).

In short, the Old Testament is the story of the Jew-
ish people, and the New Testament is the story of the 
Catholic people; both Jews and Gentiles (non-Jews), 
who accepted and followed Christ.
(Câu hỏi #24 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).
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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. Bình 832-475-3393
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

BÁN HÀNG
Giáo xứ sẽ có bán hàng mỗi cuối tuần trong tháng Một, 2022  
Hàng Tết đặc biệt: Bánh chưng, bánh tét, dưa món, giò thủ, giò 
lụa, chả chiên, ..  Trong tháng Một, văn phòng giáo xứ sẽ nhận 
đặt hàng Tết để quý vị có thể đến lấy mỗi cuối tuần.  Xin gọi 
chúng tôi ở số 713-941-0521.

TRƯỜNG HỌC NGHỈ LỄ
Trường Giáo lý Việt ngữ Anê Lê Thị Thành sẽ đóng cửa hai Chúa 
nhật 26 tháng 12 và 02 tháng 01 để nghỉ lễ Giáng Sinh.

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ NGHỈ LỄ
Văn phòng giáo xứ sẽ đóng cửa bắt đầu vào buổi chiều ngày 31 
tháng 12 cho đến hết ngày 3 tháng 01, 2022 để mừng Tết Dương 
lịch.  Chúng tôi sẽ mở cửa lại thứ Ba mùng 04 tháng 01.

LỄ MỪNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA 
Giáo xứ sẽ có các thánh lễ sau đây để mừng kính Đức Maria là 
Mẹ Thiên Chúa:
Thứ Bảy 01/01:  6g30 sáng  10g00 sáng 6g00 chiều 
  

TIỀN THU TRONG TUẦN
 19/12/2021   $13,802 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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THÔNG BÁO
Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, giáo xứ GXCTTĐVN, 
xin thông báo là theo thông lệ, huynh đoàn có buổi 
Nguyệt Hội vào mỗi thứ Bảy đầu tháng.  Vì thứ Bảy 
đầu tháng sắp tới là ngày Tết Dương lịch, huynh đoàn 
xin dời buổi hội đến tuần sau.

Vì vậy, chúng tôi xin kính mời Quí Hội viên Huynh 
đoàn Giáo dân Đa Minh cùng đến tham dự 

Buổi Nguyệt Hội Hàng Tháng, 
vào thứ Bảy, ngày 08 tháng 1 năm 2022, 

tại Nhà thờ lúc 8g30 sáng.

TIỂU SỬ CỦA ĐỨC CHA GEORGE SHELTZ
George Arthur Sheltz sinh ngày 20 tháng 4 năm 1946 tại 
Houston, Texas, là con của Ông George Sheltz (quá cố) và 
Bà Margaret Sheltz. Là con lớn thứ hai trong số ba người 
con, Ngài lớn lên ở Houston và học hoàn toàn ở thành phố 
Bayou, theo học trường Công giáo Truyền Tin ở trung tâm 
thành phố Houston, trường Trung học St. Thomas, đại học 
St. Thomas và chủng viện St. Mary.  

Gia đình của Ngài là một gia đình tu sĩ.  Cha của Ngài là 
Thầy Phó tế George Sheltz Sr., một trong những 
phó tế đầu tiên trong địa phận được thụ phong 
năm 1972.  Một người anh trai đã qua đời, An-
ton Sheltz, được thụ phong linh mục trong địa 
phận năm 1976.  Chú của Ngài, Đức Ông Anton 
Frank, cũng là người Houston đầu tiên được thụ 
phong (năm 1933) trong địa phận. 

Trong thời gian học trung học, Ngài bắt đầu 
có ý định muốn trở thành một linh mục. Với 
sự khuyến khích của các tu sĩ dòng Basilian 
tại trường St. Thomas, Ngài vào chủng viện 
St. Mary.  Ngài tốt nghiệp đại học St. Thomas 
với bằng Cử nhân về Triết học và từ chủng viện với bằng 
Thạc sĩ Thần học.

Ngày 15 tháng 5 năm 1971, ngài được Đức Giám mục 
John Morkovsky truyền chức linh mục cho Giáo phận 
Galveston-Houston. 

Là linh mục của Tổng giáo phận Galveston-Houston, 
Đức cha Sheltz đã phục vụ tại sáu giáo xứ: Truyền Tin 
(Assumption); Chánh tòa Thánh Tâm; Thánh Vincent de 
Paul; Chúa Cứu thế; Prince of Peace; và Thánh Anthony 
of Padua ở The Woodlands. Ngài từng là Hiệu trưởng 
của Đan viện San Jacinto và Đại diện Giám mục của khu 
Miền Bắc trong khi là một cha chánh xứ. Năm 2000, Đức 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong ngài làm Giám 

mục Danh dự, với tước hiệu Đức Ông.

Năm 2007, Đức Giám mục Sheltz được bổ nhiệm làm 
giám đốc cho Văn phòng Tuyên úy và Đào tạo Tu sĩ của 
địa phận. Kể từ năm 2010, Ngài giữ chức vụ Tổng đại 
diện, hiệu trưởng và điều hành của Giáo triều cho tổng 
giáo phận Galveston-Houston, giám sát các hoạt động 
hành chánh của giáo phận Công giáo lớn nhất Texas và 
lớn thứ năm của Hoa Kỳ.

Vào ngày 21 tháng 2 năm 2012, ông được Đức Giáo 
Hoàng Benedict XVI phong làm Giám mục phụ tá của 
Galveston-Houston.

Vào năm 2012, khi được phỏng vấn về nguyện vọng của 
mình khi làm giám mục, Đức Giám mục Sheltz nói, "Tôi 
hy vọng sẽ tiếp tục là một đại diện tốt cho các tu sĩ. Tôi 
hy vọng dùng cuộc đời và hành động của tôi để rao giảng 
tốt về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô. Tôi sẽ tiếp tục giúp 
những người khác phát triển đức tin của họ. "

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức của 
Đức Giám mục Sheltz vào ngày 22 tháng 6 năm 2021 lúc 
Ngài 75 tuổi.

Đức Giám mục Phụ tá Italo Dell'Oro, CRS, 
người kế nhiệm Đức Giám mục Sheltz khi ông 
nghỉ hưu, đã nói rằng hy vọng đã thành sự thực 
khi nhìn vào cuộc đời tận tụy phục vụ trung 
thành của Ngài.

"Đức Giám mục George là một tu sĩ thật tốt 
lành và đáng kính. Và Ngài là một Giám mục," 
Giám mục Dell'Oro nói. "với lòng khiêm tốn 
tuyệt vời. Ngài đã tin tưởng rằng Chúa đã chọn 
Ngài và trung thành phụng sự Chúa ngay cả 
khi phải trải qua những đau khổ cho đến lúc 

chết. Giờ đây, tôi tin rằng Ngài đang ở trong vòng tay bình 
an của Chúa."

“Chúng tôi rất đau buồn trước cái chết của Đức Giám mục 
Sheltz,” Đức Hồng y Daniel DiNardo nói. “Ngài quả là 
một người nhân từ và rộng lượng, một tu sĩ trung thành. 
Bất cứ khi nào tôi nhờ Ngài làm điều gì, Ngài luôn nói 
‘Xin Vâng’ và làm một cách thật vui vẻ. Ngài là một linh 
mục giáo phận mẫu tuyệt vời, rất tận tâm. Ngài đã noi 
gương Chúa Kitô rất nhiều ”.

Đức Hồng y Daniel DiNardo và Tổng giáo phận xin chia 
buồn cùng gia đình Đức cha Sheltz và xin các tín hữu cầu 
nguyện cho linh hồn Đức Cha được mau sớm về yên nghỉ 
với Chúa trên nước hằng sống.
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BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU 
Chúa Nhật Năm C - Lễ Hiển Linh 

BÀI ĐỌC I:    Is 60, 1-6
“Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”.
Trích sách Tiên tri Isaia.

Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng 
của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy 
trên mình ngươi.

Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các 
dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh 
quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần 
bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh 
bình minh của ngươi.

Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi: tất cả 
những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi; 
các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái 
ngươi đứng dậy từ khắp bên hông.

Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim 
ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng 
bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân 
sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy 
ngươi, những lạc đà một bướu tự xứ Mađian và Epha; tất 
cả những ai từ Saba đi tới, đem theo vàng và nhũ hương, 
và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa.  Ðó là lời Chúa.
 
ÐÁP CA: Tv 71, 2. 7-8. 10-11a. 12-13
Đáp: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy 
Chúa (x. c. 11b).

Xướng:
1. Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức 
vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán 
xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo 
khó cách chính trực. - Đáp.
2. Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở 
trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn 
chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, 
từ sông cái đến tận cùng trái đất. - Đáp.
3. Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền 
thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ 
thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát 
mạng sống kẻ cùng khổ. - Đáp.
4. Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn 
tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa 
sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.  - 
Đáp.

BÀI ÐỌC II: Ep 3, 2-3a. 5-6

“Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng thừa 
tự lời hứa”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, (chắc) anh em đã nghe biết rằng: Thiên 
Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là 
theo ơn mạc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu 
nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được 
biết, nhưng nay đã mạc khải cho các thánh Tông đồ của 
Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ Thánh Thần. Và nhờ 
Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng 
một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người 
trong Chúa Giêsu Kitô.  Ðó là lời Chúa.
 
ALLELUIA: Mt 2, 2
Alleluia, alleluia! - Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của 
Người ở Đông phương, và chúng tôi đã đến để triều bái 
Người. - Alleluia.
 
TIN MỪNG:  Mt 2, 1-12
“Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong 
đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm 
đến Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới 
sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao 
của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái 
Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêru-
salem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại 
giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà 
Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc 
xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi 
nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn 
hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất 
hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc 
của Ta”.

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn 
kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã 
phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra 
cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại 
cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe 
nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở 
Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại 
trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui 
mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà 
Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. 
Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, 
nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo 
đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ 
sở mình.  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!

ĐẶC BIỆT TRONG THÁNH 12!
•  Tang lễ : An Táng và Hoả Th iêu 
 Bớt 20% cho 1 phần 
 Bớt 25% cho 2 phần
• Bớt 15% mộ phần đựng tro cốt.

Liên lạc:  Nhà quàn South Park  
Pia Linda Nguyễn Vân Th ơ

281-630-6966
832-900-5720

HỘI CHỢ TẾT 
NHÂM DẦN 2022
29 tháng 1, 2022

10 giờ sáng - 10 giờ đêm

- Đốt pháo, múa lân
- � ức ăn Tết đặc biệt
- Văn nghệ, Karaoke 
- Trò chơi vui nhộn

MERRY CHRISTMAS
AND

HAPPY NEW YEAR
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