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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 Chúa Chịu Phép Rửa Năm C   09 Tháng 01 Năm 2022

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 

CHÚA CHỊU PHÉP RỬA
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LỊCH PHỤNG VỤ
09 Tháng 1, 2022 - 16 Tháng 1, 2022

CHÚA NHẬT 09/01/2022 - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép
  Rửa
  BÀI ĐỌC I:  Is 42, 1-4. 6-7
  “Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”.
  BÀI ĐỌC II:   Cv 10, 34-38
  “Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho
  Người”.
  TIN MỪNG:  Lc 3, 15-16. 21-22
  “Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu 
  nguyện thì trời mở ra”.

THỨ HAI 10/01/2022 
  BÀI ĐỌC I:   1 Sm 1, 1-8
  TIN MỪNG:  Mc 1, 14-20

THỨ BA 11/01/2022  
  BÀI ĐỌC I:   1 Sm 1, 9-20
  TIN MỪNG:  Mc 1, 21-28

THỨ TƯ 12/01/2022 
  BÀI ĐỌC I:   1 Sm 3, 1-10. 19-20
  TIN MỪNG:  Mc 1, 29-39

THỨ NĂM 13/01/2022 
  BÀI ĐỌC I:   1 Sm 4, 1-11
  TIN MỪNG:  Mc 1, 40-45

THỨ SÁU 14/01/2022  
  BÀI ĐỌC I:   1 Sm 8, 4-7. 10-22a
  TIN MỪNG:  Mc 2, 1-12

THỨ BẢY 15/01/2022 
  BÀI ĐỌC I:  1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a
  TIN MỪNG:  Mc 2, 13-17

Ý NGHĨA PHÉP RỬA 

Những người đã lãnh nhận Phép Rửa 
trong Đức Giêsu không cần phải cố gắng 
đi tìm sự sống mới. Họ đã có sự sống 
mới qua việc chết với Đức Kitô. Nhưng 
họ cần nuôi dưỡng sự sống mới đó để nó 
có thể lớn lên và trưởng thành. Đó là lý 
do có nhà thờ. Đó là lý do có các lớp học hỏi Thánh kinh. 
Đó là lý do của việc cầu nguyện. Nó giống như dụ ngôn 
Người Gieo Hạt Giống. Nhiều hạt mọc lên, nhưng chỉ có 
một số ít triển nở thành cây. Những hạt mầm khác khô héo 
và chết.

Cuộc đối thoại giữa người thương gia và bác ngư phủ giúp 
chúng ta suy tư.  Người thương gia không thể tin được khi 
thấy bác ngư phủ ngồi bên cạnh chiếc thuyền câu và chơi 
đùa với một đứa nhỏ.

“Tại sao ông không đi câu?” Người thương gia hỏi.
“Tại vì tôi đã bắt được đủ cá cho ngày hôm nay rồi.” Bác 
ngư phủ trả lời.
“Tại sao ông không bắt thêm?” Người thương gia hỏi tiếp.
“Tôi bắt thêm để làm gì?”

“Ông có thể kiếm được thêm tiền,” người thương gia giải 
thích. “Với số tiền có thêm đó, ông có thể mua cái thuyền 
to hơn, đi ra chỗ nước sâu hơn, và bắt được nhiều cá hơn. 
Như vậy ông sẽ kiếm thêm tiền hơn để mua được cái lưới 
bằng nylon. Với cái lưới nylon, ông có thể bắt được thêm 
nhiều cá hơn nữa và càng kiếm được thêm nhiều tiền. Có 
nhiều tiền như thế ông có thể có hai chiếc thuyền, có thể 
là 3 chiếc. Đến một ngày ông có thể làm chủ cả một đoàn 
thuyền đánh cá và nên giầu có như tôi.”

“Giầu rồi để làm gì thưa ông?” Bác ngư phủ hỏi lại.
“Giầu rồi, “ người thương gia trả lời, “ông có thể thực sự 
sống vui.”

Bác ngư phủ nhìn người thương gia hỏi như không hiểu, 
“Vậy ông nghĩ tôi đang làm gì lúc này?”

Phép Rửa của Chúa Giêsu là làm chết đi những nỗ lực 
chung quanh cái tôi và sống lại trong đời sống mới được 
ghi dấu ơn thánh và tình yêu. Khi chúng ta sống trong 
phép Rửa của Chúa Giêsu, chúng ta chạm đến con tim của 
những người khác và giúp họ mở ra với Chúa Thánh Thần 
và đời sống mới trong Đức Kitô. Vậy chúng ta cần nỗ lực 
nuôi dưỡng đức tin để được lớn lên trong đời sống mới 
của Đức Kitô. 

LM. Giuse Trần J. Khả
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Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Tạ ơn 39 năm thành hôn
2. Tạ ơn và xin bình an
3. (2) Tạ ơn và xin bình an trong năm mới
4. Tạ ơn và xin bình an cho gia đình
5. Xin cho gia đình bình an
6. Xin cho gia đình được khỏe mạnh bằng an

7. Tạ ơn và xin ơn hoán cải

8. Xin cho sinh con bằng an
9. Xin được có con cái

10. Xin ơn được khỏi bệnh
11. Tạ ơn và xin được chữa lành
12. Cầu cho tổ tiên nội ngoại
13. (2) Tạ ơn và cầu cho các linh hồn
14. Cầu bình an và cho các linh hồn
15. Cầu cho gia đình nội ngoại hai bên và các linh 

hồn
16. (2) Cầu cho các linh hồn
17. Xin như ý
18. Linh hồn Mathia
19. Linh hồn Maria
20. Linh hồn Giuse Maria
21. Linh hồn Giuse
22. Linh hồn Anton
23. Linh hồn Phêrô
24. Linh hồn Bênađô
25. Xin thánh hoá công việc và cầu cho linh hồn 

Maria
26. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Gioan Baotixita và 

Maria . . .
27. Linh hồn Đaminh và Maria
28. Linh hồn Anna Mary
29. Lễ giỗ linh hồn Maria Nguyễn Thị Điện
30. Linh hồn Maria Tạ Thị Kim Thoa
31. Lễ giỗ linh hồn Gregorio
32. Hai linh hồn Maria
33. Xin ơn an lành và cầu cho linh hồn Đaminh, 

Matta
34. Linh hồn Giuse mới qua đời
35. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
36. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
37. Linh hồn Giuse, Anna, Teresa, Maria và các tiên 

nhân
38. Linh hồn Anton Điển, Maria Xuyên và Maria 

Phượng
39. Linh hồn Rosa và các tiên nhân
40. Linh hồn Giuse giỗ 31 năm
41. Linh hồn Matta và ơn bình an gia đình
42. Linh hồn Theresa, Joseph, Hilary, thân nhân bạn 

hữu và các linh hồn
43. Cầu cho tổ tiên, Augustino, Teresa, Gioan Kim 

và Anna
44. Linh hồn Gioan Kim và các linh hồn
45. Giỗ 39 năm linh hồn Gioan Baotixita
46. Linh hồn Phanxico Đèo Văn Tse
47. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Rin
48. Giỗ 1 năm linh hồn Teresa Hoàng Oanh
49. Lễ giỗ linh hồn Phêrô
50. Lễ giỗ linh hồn Phêrô và Anna
51. Giỗ 25 năm linh hồn Maria Lê Thị Cống

MEANING OF BAPTISM

Those who are baptized in Jesus do not need to strive after 
a new life. They have already attained new life through 
dying with Christ. But they do need to nurture that new 
life so it can grow and mature. That's what church is for. 
That's what Bible study is for. That's what prayer is for. 
It is like the Parable of the Sower. Many of those seeds 
sprouted up, but only a few grew into maturity. The rest 
withered and died.

The dialogue between a businessman and a fisherman 
helps us to reflect.

A wealthy businessman was horrified to see a fisherman 
sitting beside his boat, playing with a small child.
"Why aren't you out fishing?" asked the businessman.
"Because I caught enough fish for one day, "replied the 
fisherman.
"Why don't you catch some more?"
"What would I do with them?"

"You could earn more money," said the businessman. 
"Then with the extra money, you could buy a bigger 
boat, go into deeper waters, and catch more fish. Then 
you would make enough money to buy nylon nets. With 
the nets, you could catch even more fish and make more 
money. With that money you could own two boats, maybe 
three boats. Eventually you could have a whole fleet of 
boats and be rich like me."

"Then what would I do?" asked the fisherman.
"Then," said the businessman, "you could really enjoy 
life."
The fisherman looked at the businessman quizzically and 
asked, "What do you think I am doing now?"

The baptism of Jesus is dying to our self-centered endeav-
ors and being resurrected into a life marked by grace and 
love. When we live in the baptism of Jesus, we touch the 
hearts of others and help open them to the Holy Spirit and 
new life in Christ. Thus, we need to nuture our faith to 
grow in the new life of Christ.
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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:

Phương Kathy     $   100
Nguyễn Thế Hùng    $1,000
Bich Tuyen     $   300
Trần Xuân Hiến    $3,000
Nguyễn Văn Kỳ    $1,000
Ẩn danh     $     20
Ẩn danh     $     20
Viet Cao & Anh Pham   $   500
A/C Danh Phương    $   500
Lechi Enterprises LLC    $1,000
Ẩn danh     $   200
Bà QP Nguyễn Trương Tri  $2,000

Tính đến ngày 06 tháng 01, 2022, tổng số tiền ủng hộ là 
$1,062,227.  Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý Vị và 
gia đình.

52. Lễ giỗ linh hồn Maria và xin cho gia đình 
bằng an

53. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Đaminh và Matta
54. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Maria
55. Lễ giỗ 46 năm linh hồn Anna
56. Linh hồn Gioan Baotixita và các linh hồn
57. Tạ ơn và cầu cho các tiên nhân và ân nhân

PHÂN ƯU
Giáo xứ vừa nhận được tin buồn

Bà Agnes NGUYỄN TRƯƠNG LOAN
đã qua đời ngày 24 tháng 12 năm 2021,

hưởng thọ 67 tuổi.

Ông Gioakim BÙI ĐÌNH THƯỚC
đã qua đời ngày 31 tháng 12 năm 2021,

hưởng thọ 70 tuổi.

Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin 
Thiên Chúa Ba Ngôi rũ lòng thương đón nhận hai linh 
hồn Agnes và Gioakim vào hưởng vinh phúc Trường sinh 

với Chúa trên nước hằng sống.

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Thiên Chúa có thực sự hiện hữu?” 
Stephen C., 15 tuổi 
Đ: Có chứ. Thiên Chúa là tối thượng của sự 
thật. Ngài thật sự đang điều hành vạn vật (Cl 1:17; Dt 1: 
3). Nếu Chúa ngừng lại, chúng ta sẽ không còn tồn tại, 
nhưng Ngài vẫn tiếp tục tồn tại (Thi 90: 1-10).
 
Chúng ta biết Thiên Chúa hiện hữu qua sự mặc khải 
(Dt 1: 1-2), đến với chúng ta qua Thánh Kinh và Thánh 
Truyền, và bằng trí tuệ của chúng ta (Rm 1: 19-20; Tv 
19: 2-5; GLCG 31, 34) . Thánh Truyền gồm những chân 
lý của đức tin Công giáo do các tông đồ truyền lại, tuy 
không nhất thiết phải được viết thành văn bản. Thánh 
Truyền bao gồm đời sống hằng ngày, việc thờ phượng 
và giảng dạy về Mình Thánh Chúa Kitô, trong sự kết 
hợp với những người kế vị các tông đồ, các giám mục, 
và người kế vị thánh Phêrô, là Đức Giáo Hoàng. 
 
Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa đã bày tỏ: “Ta là” (Xh 
3:14) và “Ta là An-pha và Ô-mê-ga” (Kh 1: 8), có nghĩa 
là Ngài là khởi đầu và kết thúc của vạn vật. Thiên Chúa 
cũng có những lời lẽ cứng rắn dành cho những ai phủ 
nhận sự hiện hữu của Ngài: “Kẻ ngu muội thường nói 
với lòng rằng không có Thiên Chúa nào cả” (Thi 14: 1, 
53: 2).

Q: “Is there really a God?” Stephen C., 15
A: Yes.  God is the ultimate reality.  He is actually hold-
ing all things in existence (Col 1:17; Heb 1:3).  If God 
stopped doing so, we would cease to exist, but He would 
continue to exist (Ps 90:1-10).

We know God exists through revelation (Heb 1:1-2), 
which comes to us through Scripture and Sacred Tradi-
tion, and by our own intellects (Rom 1:19-20; Ps 19:2-5; 
CCC 31, 34).  Sacred Tradition includes the truths of the 
Catholic faith passed on by the apostles, which were not 
necessarily committed to writing.  It is the common life, 

worship and teaching of the Body of Christ, in union 
with the successors of the apostles, the bishops, and the 
successor of Peter, the pope.

In the Bible, God reveals:  “I Am” (Ex 3:14) and “I am 
the Alpha and the Omega” (Rev 1:8), which means He is 
the beginning and end of all things.  God also has some 
harsh words for those who deny He exists: “The fool 
says in his heart that there is no God” (Ps 14:1, 53:2).

(Câu hỏi #1 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).
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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 06 tháng 01, chúng tôi đang nhận phiếu 
đặt khắc tên trên bảng 32.  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. 

CHÚC MỪNG
Chúa nhật ngày mùng 2 tháng 1, 2022 vừa qua, Cha Xứ đã 
cử hành nghi thức rửa tội cho hai em bé là Diêu Natalie và 
Lê An Felix.  Giáo xứ xin chào đón hai em vào cộng đồng 
Con Chúa và xin gửi lời chúc mừng đến hai gia đình họ 
Diêu và họ Lê.

CHÚC MỪNG
Thứ Bảy mùng 1 tháng 1, 2022 là lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên 
Chúa, Bổn mạng của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBM-
CG).  Cha Xứ, Cha Vũ Thành và Cha Hoàng Minh Toản 
đã cùng đồng tế Thánh lễ mừng Bổn mạng cho hội.  Giáo 
xứ xin chúc mừng hội và chào mừng tân Ban Chấp Hành 
cùng các hội viên mới.  Cầu chúc cho hội CBMCG ngày 
một thêm đông, các hội viên luôn an mạnh để theo chân 
Đức Mẹ làm việc lành, sáng danh Chúa.
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Xin ủng hộ giáo xứ
HỘI CHỢ TẾT

NHÂM DẦN 2022

Giáo xứ 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

29 THÁNG 1, 2022    10g SÁNG - 10g ĐÊM

-Đốt pháo, múa lân
 -Thức ăn Tết đặc biệt

-Văn nghệ, Karaoke
  - Trò chơi vui nhộn

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

người theo Kitô giáo, người Hồi giáo, người Do Thái hay 
người ngoại giáo. Ngài hết sức tôn trọng các tín ngưỡng 
và nền văn hóa nơi ngài đang sống. Trong 13 năm ở 
Saraha, ngài đã học về văn hóa và ngôn ngữ Tuareg, biên 
soạn từ điển Tuareg-Pháp, và là một “người anh em” đối 
với người dân. Ngài không ngừng ước muốn trở thành 
một “người anh em đại đồng” của mọi người, một hình 
ảnh sống động của tình yêu thương của Chúa Giêsu.  Vào 
tối ngày 1/12/1916, Charles de Foucauld bị giết bởi một 
nhóm cướp, ở tuổi 58. Tháng 5/2020, Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã công nhận một phép lạ nhờ sự chuyển cầu 
của ngài.

Charles de Foucauld là nguồn cảm hứng cho việc thành 
lập một số hiệp hội giáo dân, cộng đoàn tu sĩ, và các tu hội 
đời của giáo dân và linh mục, được gọi chung là “gia đình 
thiêng liêng của Charles de Foucauld.”

Cùng được tuyên thánh với Charles de Foucauld là chân 
phước Devasahayam Pillai, một giáo dân Ấn Độ, đã tử 
đạo sau khi từ bỏ Ấn giáo và theo Công giáo vào thế kỷ 
18. Chân phước Pillai còn được biết đến với tên rửa tội 
là Lazarus. Bảy năm sau khi cải đạo, Pillai bị bắn chết ở 
tuổi 40, sau khi bị vu khống tội phản quốc, bị bắt và bị tra 
tấn trong ba năm. Ngài đã được tuyên phong chân phước 
vào năm 2012 ở miền nam Ấn Độ. Ngài sẽ là giáo dân đầu 
tiên ở Ấn Độ được tuyên thánh.

Trong ngày 15/5/2021, Đức Thánh Cha cũng sẽ tuyên 
thánh cho nữ tu chân phước Maria Francesca di Gesù, 
đấng sáng lập Dòng các Nữ tu dòng Ba Capuchin ở Loa-
no; nữ tu chân phước Maria Domenica Mantovani, đồng 
sáng lập và là Bề trên tổng quyền đầu tiên của dòng các 
Tiểu muội Thánh Gia; và các chân phước César de Bus, 
Luigi Maria Palazzolo và Giustino Maria Russolillo - ba 
linh mục đã thành lập các dòng tu.

(còn tiếp tuần sau)

BA SỰ KIỆN LỚN CỦA GIÁO HỘI TẠI 
ROMA TRONG NĂM 2022

Tại Roma, Vatican đang lên kế hoạch cho ba sự kiện có 
tầm mức quốc tế: tuyên thánh cho cha Charles de Fou-
cauld, Đại hội Gia đình Thế giới, và phong chân phước 
cho Đức Gioan Phaolô I.
Hồng Thủy - Vatican News

I. Lễ tuyên thánh cho cha Charles de Foucauld và 6 
chân phước khác
Trước hết là lễ phong thánh cho chân phước Charles de 
Foucauld và 6 chân phước khác vào ngày 15/5/2022. Đây 
sẽ là lễ phong thánh đầu tiên kể từ lễ phong thánh cho 
chân phước John Henry Newman và 4 vị khác vào tháng 
10/2019, cách đây hai năm bảy tháng. 

Chân phước Charles de Foucauld sinh tại Strasbourg, 
nước Pháp, vào năm 1858. Ngài được nuôi dưỡng bởi 
người ông giàu có và quý tộc sau khi bị mồ côi ở tuổi lên 
sáu. Ngài gia nhập quân đội Pháp, theo bước chân người 
ông của mình. Vốn đã mất đức tin, khi còn trẻ, ngài đã 
sống một cuộc sống buông thả. Năm 23 tuổi, Charles 
de Foucauld rời quân đội và bắt đầu chuyến thám hiểm 
Maroc đầy nguy hiểm. Việc tiếp xúc với những tín đồ Hồi 
giáo có niềm tin mạnh mẽ ở đó đã thách thức ngài. Ngài 
đã nói: “Chúa ơi, nếu Ngài tồn tại, xin hãy cho con biết 
Ngài”. Trở lại Pháp, với sự hướng dẫn của một linh mục, 
ngài đã trở lại với đức tin Công giáo của mình vào năm 
1886, ở tuổi 28.

Trong một cuộc hành hương đến Đất Thánh, Charles de 
Foucauld đã nhận ra ơn gọi “theo Chúa Giêsu trong cuộc 
đời của Người tại Nazareth”. Ngài sống như một đan sĩ 
dòng Trappist ở Pháp và Syria trong bảy năm. Ngài cũng 
sống như một ẩn sĩ trong một thời gian gần đan viện của 
các nữ đan sĩ thánh Clara ở Nazareth.  Charles de Fou-
cauld được thụ phong linh mục vào năm 1901 ở tuổi 43 
và đi đến miền bắc châu Phi để phục vụ cho những người 
Tuareg, một nhóm dân tộc du mục, vì ngài muốn sống 
giữa “những người bị loại bỏ nhất, bị bỏ rơi nhất”. Tại sa 
mạc Sahara, ngài chào đón bất cứ ai đi ngang qua, dù là 
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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

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 Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót
Tại Nhà thờ, lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 09 tháng 01, 2022

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, ..  Văn phòng giáo xứ sẽ nhận đặt hàng Tết để quý 
vị có thể đến lấy mỗi cuối tuần.  Xin gọi số 713-941-0521.

HỘI CHỢ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Để giúp vui và gây quỹ nới rộng thánh đường, nhóm Thiếu Nhi 
Thánh Thể, Giới Trẻ và ban Giảng Huấn trường Giáo Lý - Việt 
Ngữ của giáo xứ sẽ tổ chức Hội Chợ Tết Nguyên Đán vào thứ 
bảy, ngày 29 tháng 1, năm 2022.  Chương trình sẽ từ 10g sáng 
đến 10g tối.  Đặc biệt năm nay sẽ có nhóm Y Tế đến chích ngừa 
chống COVID và cảm cúm miễn phí.  Mọi chi tiết, xin liên lạc 
Thầy Tú (281) 513-7944, hoặc Anh Cory-Hạ (832) 867-2679.

TIỀN THU TRONG TUẦN
02/01/2022 $22,659 quyên cuối tuần & lễ Đức Mẹ

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 Tuần 2 Thường Niên Năm C 

BÀI ĐỌC I: Is 62, 1-5
“Người chồng sẽ vui mừng vì vợ”.
Trích sách Tiên tri Isaia.

Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ 
không nghỉ ngơi, cho đến khi Đấng công chính xuất hiện 
như ánh sáng, Đấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng 
ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Đấng công chính của 
ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính 
Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều 
thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính 
trong tay Thiên Chúa ngươi, ngươi sẽ không còn gọi là kẻ 
bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang 
vu. Ngươi sẽ được gọi là “kẻ Ta ưa thích”, và đất ngươi sẽ 
được gọi là đất có dân cư, vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa, 
và đất ngươi sẽ có dân cư.

(Như) thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái ngươi sẽ ở 
trong ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên 
Chúa ngươi sẽ vui mừng vì ngươi.  Đó là lời Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac.
Đáp: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân (c. 
3).
Xướng:
1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng 
Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên chúa, 
hãy chúc tụng danh Người. - Đáp.

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy 
tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ 
Người ở nơi vạn quốc. - Đáp.

3) Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, 
hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy 
kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. - 
Đáp.

4) Hãy mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, 
hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân 

rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo 
đường đoan chính. - Đáp. 
 
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 4-11
“Cùng một Thánh Thần ban phát ơn riêng cho mỗi người 
theo như Người quy định”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 
Cô-rintô.

Anh em thân mến, có những hồng ân khác nhau, nhưng 
vẫn là một Thánh Thần; có nhiều chức vụ khác nhau, 
nhưng chính là một Chúa; và có những hành động khác 
nhau, nhưng chính là một Thiên Chúa, Người thực hiện 
hết mọi cái trong mọi người. Ơn Thánh Thần ban cho mỗi 
người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích. Người thì được 
Thánh Thần cho lời khôn ngoan, kẻ khác thì được lời 
thông minh, theo cùng một Thánh Thần; người khác được 
đức tin, trong cùng một Thánh Thần; kẻ khác nữa được ơn 
chữa bệnh, trong cũng một Thánh Thần đó; có người được 
ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn tiên tri, người khác được 
ơn phân biệt các thần trí; có người được ơn nói nhiều thứ 
tiếng; người khác được ơn giải thích các thứ tiếng. Nhưng 
cùng một Thánh Thần duy nhất thực hiện tất cả những 
điều đó. Người ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như 
Người quy định.  Đó là lời Chúa.
 
ALLELUIA: Lc 19, 38
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh 
Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng 
trời. - Alleluia.
 
TIN MỪNG: Ga 2, 1-12
“Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ 
Galilêa”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của 
Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng 
được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa 
Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Chúa Giêsu nói 
với mẹ: “Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con 
chưa đến”. Mẹ Người nói với những người giúp việc: 
“Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”. Ở đó có sáu chum 
đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum 
đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: 
“Hãy đổ nước đầy các chum”. Họ đổ đầy tới miệng. Và 
Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người 
quản tiệc!” Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử 
nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng 
những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi 
tân lang mà nói: “Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi 
khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông 
lại giữ rượu ngon tới giờ này”. Chúa Giêsu đã làm phép 
lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang 
Người và các môn đệ Người tin Người.

Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, 
anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài 
chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi.  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
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