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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 2 Thường Niên Năm C     16 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 

PHÉP LẠ ĐẦU TIÊN
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LỊCH PHỤNG VỤ
16 Tháng 1, 2022 - 22 Tháng 1, 2022

CHÚA NHẬT 16/01/2022 - 2 Thường niên Năm C
  BÀI ĐỌC I:  Is 62, 1-5
  “Người chồng sẽ vui mừng vì vợ”.
  BÀI ĐỌC II:   1 Cr 12, 4-11
  “Cùng một Thánh Thần ban phát ơn riêng cho mỗi
  người theo như Người quy định”.
  TIN MỪNG:  Ga 2, 1-12
  “Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ
  Galilêa”.

THỨ HAI 17/01/2022 Thánh An-tôn, Viện phụ - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   1 Sm 15, 16-23
  TIN MỪNG:  Mc 2, 18-22

THỨ BA 18/01/2022 Bắt đầu tuần cầu cho sự hợp nhất 
Kitô hữu
  BÀI ĐỌC I:   1 Sm 16, 1-13
  TIN MỪNG:  Mc 2, 23-28

THỨ TƯ 19/01/2022 
  BÀI ĐỌC I:   1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51
  TIN MỪNG:  Mc 3, 1-6

THỨ NĂM 20/01/2022 
  BÀI ĐỌC I:   1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7
  TIN MỪNG:  Mc 3, 7-12

THỨ SÁU 21/01/2022  Thánh Anê, Trinh nữ tử đạo - Lễ 
nhớ
  BÀI ĐỌC I:   1 Sm 24, 3-21
  TIN MỪNG:  Mc 3, 13-19

THỨ BẢY 22/01/2022 
  BÀI ĐỌC I:  2 Sm 1, 1-4, 11-12. 19. 23-27
  TIN MỪNG:  Mc 3, 20-21

NƯỚC THÀNH RƯỢU
Một số năm về trước, khi ông Johnny 
Carson còn giữ chương trình Tonight 
Show trên đài truyền hình, ông đã phỏng 
vấn một cậu bé 8 tuổi. Cậu bé này được 
yêu cầu xuất hiện trong chương trình vì 
cậu đã cứu hai người bạn trong hầm mỏ 
than ở ngoại ô của West Virginia. 

Khi ông Johnny hỏi chuyện cậu bé, thì
ông và khán giả biết ngay cậu bé là một Kitô hữu. Do đó, 
ông Johnny hỏi cậu có đi học ở nhà thờ ngày Chúa Nhật 
không? Cậu bé trả lời, “Tuần trước bài học của chúng 
cháu là về truyện Chúa Giêsu đi tham dự tiệc cưới và 
đã làm cho nước trở thành rượu.” Khán giả cười rộ lên, 
nhưng ông Johnny cố gắng giữ nét mặt thản nhiên. Ông 
nói, “Vậy cậu đã học được gì từ câu truyện đó?” Cậu bé 
lắc lư lúng túng trên ghế.  Rõ ràng là cậu đã không nghĩ 
đến điều này. Nhưng rồi cậu ngẩng mặt lên và nói, “Nếu 
ông định làm đám cưới thì nhớ phải mời Chúa Giêsu đến 
dự!” Cậu bé có ý gì đây? 

Đám cưới là giờ phút vui tươi.  Trong tiệc cưới mà Chúa 
Giêsu tham dự ở Cana xứ Galilea, đang lúc vui vẻ thì lại 
xẩy ra vấn đề. Họ bị thiếu rượu. Không những xấu hổ về 
mặt giao tế xã hội, mà còn là một dấu chỉ gì đó. Một tiệc 
cưới mà bị thiếu rượu là một điềm báo cho thấy cuộc hôn 
nhân này có rất ít cơ hội thăng tiến tốt, rất có thể họ sẽ 
không có hạnh phúc.  Chính vì vậy mà mẹ Maria chạy đến 
với Chúa Giêsu và xin can thiệp giúp đỡ. Câu trả lời của 
Chúa ra sao?  “Tại sao bà lại phiền đến tôi?” Nghe phũ 
phàng, thật không giống Ngài, điều này đã khiến nhiều 
nhà chú giải thánh kinh bối rối khó hiểu. 

Nhưng chúng ta cần phải nhìn vấn đề này trong bối cảnh 
lịch sử. Chúa Giêsu, cho đến lúc này, chưa hề làm một 
phép lạ nào, kim đồng hồ sẽ bắt đầu chạy và nó sẽ không 
ngừng lại cho đến khi tới đồi Can-vê. Đám đông sẽ hùa 
theo; các nhân viên điều tra sẽ được phái đến.  Như vậy 
lúc này có phải là đúng lúc chưa? Ngài cho là đã đến lúc 
rồi, mọi cái như đã được sắp xếp, do đó Ngài quyết định 
làm dấu lạ công khai đầu tiên cho thấy Ngài là người khác 
thường, Ngài làm cho nước biến thành rượu. 
“Nếu bạn dự tính có đám cưới thì nhớ phải mời Chúa 
Giêsu dến dự!”
LM Giuse Trần J. Khả

WATER TURNS WINE
Years ago when Johnny Carson was the host of The 
Tonight Show, he interviewed an eight year old boy. The 
young man was asked to appear because he had rescued 
two friends in a coal mine outside his hometown in West 
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Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY

1. Tạ ơn Ba Đấng
2. (2) Xin tạ ơn Chúa
3. Tạ ơn 30 năm thành hôn
4. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ trong ngày sinh nhật và 

xin ơn bình an
5. Tạ ơn và xin cho gia đình bình an
6. Xin bình an gia đình
7. Xin ơn bình an khỏe mạnh cho gia đình
8. Tạ ơn thánh Ephemia, Justina và Cecilia
9. Tạ ơn Đức Mẹ và cha Bửu Diệp
10. Tạ ơn cha Bửu Diệp
11. Cầu cho con cái
12. Xin cho học hành tốt
13. Xin đi đường bằng an
14. Tạ ơn, xin chữa lành và bình an
15. Cầu cho khỏi bệnh Covid
16. Xin ơn chữa lành
17. Cầu cho tiên nhân và các linh hồn
18. Xin tạ ơn và cầu cho các linh hồn
19. Linh hồn Đaminh Maria
20. Linh hồn Giuse
21. (2) Linh hồn Maria
22. Linh hồn Phêrô
23. Linh hồn Anton và 2 linh hồn Maria
24. Linh hồn Đaminh mới qua đời
25. Giỗ 5 năm linh hồn Phêrô Maria Chức
26. Linh hồn AnnaMaria và các linh hồn
27. Linh hồn Maria và các linh hồn
28. Linh hồn Đaminh, Matta và xin bình an cho gia 

đình
29. Linh hồn Phêrô và các linh hồn
30. Cầu cho linh hồn Giuse và cho thi cử tốt
31. Linh hồn Giuse Mưu
32. Hai linh hồn Giuse mới qua đời
33. Hai linh hồn Maria
34. Linh hồn Giuse Phạm Triệu mới qua đời
35. Lễ giỗ các linh hồn Dominico, Maria và Giuse
36. Linh hồn Đaminh, Anna, Gioan Baotixita và 

Maria
37. Lễ giỗ 14 năm linh hồn Catarina Gương
38. Linh hồn Anton và Anna
39. Linh hồn Đaminh Hoàn
40. Lễ giỗ linh hồn Phaolô
41. Lễ giỗ 4 năm linh hồn Maria
42. Linh hồn Matta, nội ngoại và các ân nhân
43. Linh hồn Giuse Nguyễn V. Nhất
44. Linh hồn Phêrô Nguyễn V. Mậu
45. Linh hồn Phanxico Savie và Maria
46. Lễ giỗ linh hồn Giuse Nguyễn Văn Khánh

47. Linh hồn Gioakim Bùi Đình Thước

Virginia. 

As Johnny questioned the boy, it became apparent to him 
and the audience that the young man was a Christian.
So Johnny asked him if he attended Sunday school. When 
the boy said he did, Johnny inquired, “What are you learn-
ing in Sunday school?” “Last week,” came his reply, “our
lesson was about when Jesus went to a wedding and 
turned water into wine.” The audience roared, but Johnny 
tried to keep a straight face. Then he said, “And what did
you learn from that story?” The boy squirmed in his chair. 
It was apparent he hadn’t thought about this. But then he 
lifted up his face and said, “If you’re going to have a
wedding, make sure you invite Jesus!” The little boy was 
on to something!

Weddings are a time of Joy.  At the wedding, which Jesus 
attended in Cana of Galilee, there was great joy but a
problem developed. There was a shortage of wine. Not 
only was that a social embarrassment, it was also a sym-
bol. For a wedding to run out of wine was an omen that 
there was little chance of this particular marriage reaching 
its full potential, maybe joy was not meant for this couple.
So Mary approaches Jesus and asks him to do something. 
His response? “Why do you involve me woman?” Sounds 
harsh, so unlike him, and it has long puzzled biblical
scholars. 

But we have to look at this scene in its historical context. 
Jesus, at this moment, had not performed a single miracle. 
He was thirty years old and had just gathered together 
his disciples. He knows that if he performs a miracle, a 
clock will start ticking and it will not stop until he gets to 
Calvary. Crowds will flock; investigators will be
dispatched. Is this the appropriate moment? He concludes 
that it is, everything seems to be in place, so he makes his 
move and gives his first public sign that he is different; he 
transforms water into wine. 
“If you’re going to have a wedding, make sure you invite
Jesus!”

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
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Trong mắt của Giáo hội Công giáo, hôn 
nhân Công giáo phải thế nào mới là hợp lệ? 
Lễ cưới có cần phải do một linh mục chủ sự 
không? ” Susan K., 17 tuổi 
Đ: Để có hiệu lực, một hôn nhân Công giáo cần phải đạt 
ba yếu tố: “Khả thể”, “Đồng ý” và “Hình thức”. Chỉ cần 
một trong hai người trong hôn phối thiếu một yếu tố trên 
thôi thì hôn nhân cũng không có giá trị. Hãy để tôi giải 
thích như vầy: 
 
“Khả thể” là khả năng kết hôn. Những trở ngại về khả 
thể bao gồm việc chưa đủ tuổi hoặc đã kết hôn với người 
khác (GLCG 1625). 
 
“Đồng ý” là hành động tự do trao mình cho người kia. 
Trong thánh lễ hôn phối, những lời tuyên hứa của hai 
người phải là thật lòng. Nếu ai đó có ý định không cho 
con cái theo đạo Công giáo hoặc định hôn nhân “thử” 
thôi để xem có hiệu quả hay không, thì người đó chưa 
hoàn toàn đồng ý, và cuộc hôn nhân có thể sẽ không 
thành. Sự suy nghĩ non nớt (chưa trưởng thành) hay 
không hiểu biết rõ ý nghĩa của hôn nhân cũng là những 
điều có thể cản trở sự đồng ý kết hôn cách thật lòng của 
một người.  Trong những năm gần đây, Giáo hội đã chấp 
thuận cho nhiều cuộc hủy hôn vì thiếu sự đồng ý thành 

thật của ít nhất một trong hai bên (GLCG 1628).
 
“Hình thức” là cách cử hành giao ước hôn nhân. Một 
cuộc hôn nhân trước một quan tòa hay người đại diện tòa 
án không có giá trị cho người Công giáo. Cuộc hôn nhân 
không có đại diện chính thức của Giáo hội (một linh mục 
hoặc phó tế) và hai nhân chứng sẽ không hợp lệ (GLCG 
1630-31). Cuốn sách “100 Answers to Your Questions 
on Annulments” (“100 Câu Trả Lời Về Việc Hủy Hôn”), 
nhà xuất bản Ascension Press, của Tiến sĩ Edward Pe-
ters, một luật sư dân luật và cũng là luật sư của giáo luật, 
đưa ra những câu trả lời rất rõ ràng về hôn nhân và hủy 
hôn. Đây là cuốn sách bạn cần đọc nếu bạn muốn biết 
thêm chi tiết cụ thể.
(Câu hỏi #90 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “What is considered a valid Catholic Marriage in 
the eyes of the Catholic Church?  Does the ceremony 
need to be officiated by a priest?” Susan K., 17
A: There are several components that need to be present 
in order for a marriage to be valid.  They are “Capacity,” 
“Consent,” and “Form.”  If one of these is missing for 
either of the two parties, the marriage is not valid.  Let 
me explain each:

“Capacity” is the ability to get married.  Impediments 
that would go against capacity include one’s age or be-
ing already married (CCC 1625).

“Consent” is the act of freely giving oneself to the other.  
The two people must mean the words they are saying in 
the ceremony.  If someone is planning not to allow the 
children to be raised Catholic or planning to “try out” 
marriage to see if it works,  he or she is not consent-
ing fully, and the marriage would probably be invalid.  
Psychological immaturity or a gross misunderstanding 
of the nature of marriage are also conditions that may 
hinder one’s valid consent.  Many annulments have been 
granted in recent years because of a lack of consent by at 
least one of the two parties (CCC 1628).

“Form” is the issue of how the marriage is contracted.  A 
marriage before a justice of the peace is not valid for a 
Catholic.  A marriage without an official representative 
of the Church (that is, a priest or deacon) and two wit-
nesses would not be valid (CCC 1630-31).  The book 
“100 Answers to Your Questions on Annulments (Ascen-
sion Press) by Dr. Edward Peters, a canon and civil law-
yer, offers clear answers on marriage and annulments.  If 
you want more specifics, this is the book for you.

48. Linh hồn Maria Nguyễn Thu giỗ 100 ngày
49. Hai linh hồn Đaminh

50. Linh hồn Anna Nguyễn T. Tốt
51. Linh hồn Maria Lưu T. Rose
52. Lễ giỗ linh hồn Giuse
53. Các linh hồn Đaminh, Teresa, Giuse và Maria
54. Xin ơn bình an và cầu cho linh hồn Matta, 

Nicholas và tiên nhân
55. Các linh hồn Đaminh Maria, Gioan Baotixita, 

Catarina, Maria và tiên nhân
56. Linh hồn Gioakim và Giuse
57. Linh hồn Giuse Đoàn Thomas
58. Linh hồn Maria Huyền, Giuse Tuấn, Phêrô Tri 

và Maria Nhường
59.  Linh hồn Maria Thoa
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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 13 tháng 01, 
chúng tôi chỉ còn khoảng 10 tên trên bảng 32 và sẽ bắt 
đầu sang mặt sau.  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:

Thien Vu     $1,000
Vũ Đinh Tráng    $   100
Nguyễn Công Thiệu    $1,000
Ẩn danh     $   400
Vũ Thanh Xuân   $1,000
Tính đến ngày 13 tháng 01, 2022, tổng số tiền ủng hộ là 
$1,065,727.  Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý Vị và 
gia đình.

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

PHÂN ƯU
Giáo xứ vừa nhận được tin buồn

Ông Giuse PHẠM TRIỆU
đã qua đời ngày 4 tháng 1 năm 2022,

hưởng thượng thọ 92 tuổi.

Bà Maria NGUYỄN THỊ LIÊN
đã qua đời ngày 8 tháng 1 năm 2022,

hưởng thượng thọ 92 tuổi.

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

với Chúa trên nước hằng sống.

“RALLY NUNS” HỖ TRỢ BUỔI CHẠY  BỘ 
“STEPS FOR STUDENTS”

Texas Catholic Herald
HOUSTON - Sơ Mary Nguyễn Magdalene nhớ lại năm 
1982, 12 tuổi, cùng gia đình vượt biên, sau 10 ngày sống 
sót trên biển khi thuyền nhân chạy trốn Cộng sản.  Giờ 
đây, sơ là một thành viên của dòng Nữ tu Đa-minh,  tỉnh 
dòng Đức Mẹ Vô nhiễm, gần đây có biệt danh là “Rally 
Nuns” (“Sơ Cổ Võ”).  Trước khi nổi tiếng toàn quốc về 
việc ném bóng mở màn cho trận đấu vô địch Bóng Ném 
Thế giới 2021, các sơ đã luôn tham gia vào buổi chạy 
bộ “Steps for Students” (Chạy/Đi Bộ 5 Cây Số cho Học 
sinh), một trong những sự kiện thường niên lớn nhất của 
Tổng Giáo phận Galveston-Houston để hỗ trợ cho sứ vụ 
giáo dục của các trường Công giáo trong giáo phận.  Sự 
kiện này thường được tổ chức tại trung tâm thành phố 
Houston, bên cạnh Nhà thờ Thánh Tâm. Năm nay, ngày tổ 
chức sẽ vào ngày 12 tháng 2, 2022. 
 
Sơ Magdalene, giám đốc của Văn phòng Truyền giáo của 
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Dòng, cho biết hơn 30 nữ tu Đa Minh của Dòng đã sẵn 
sàng chạy bộ.  “Hiện nay, các sơ vẫn đang tiếp tục ghi 
danh thêm.  Tôi đang kêu gọi các chị em tham dự ngày 
‘March for Life’ (Đi Bộ Cho Quyền Sống) ở Austin và 
Dallas”.  Hai sự kiện này sẽ được tổ chức vào ngày 15 
tháng 1 tại Dallas và ngày 22 tháng 1 tại Tòa nhà Quốc 
hội của Texas ở Austin. 
 
Tất cả những sự kiện này đều có mối quan hệ với nhau 
“bởi vì chúng tôi tin vào sự sống từ khi vừa được thụ 
thai đến khi chết và giáo dục đóng một vai trò quan trọng 
trong hành trình đời sống của chúng ta,” Sơ nói.  “Bức 
tranh đoàn kết khi học trò thấy thầy cô mình chạy cùng 
hoặc có mặt để cổ võ, luôn là một hình ảnh thật tuyệt vời 
để đón nhận. Tôi rất biết ơn các bậc cha mẹ và tất cả sự 
ủng hộ của họ”. 
 
Sơ Magdalene đã từng là giám đốc của trường mầm non 
Mary Immaculate Preschool của tỉnh dòng, được thành lập 
vào năm 1995, tọa lạc trên đại lộ Chippewa và Antoine 
gần xa lộ 249.  Ngoài việc hỗ trợ cộng đồng Houston và 
một số cộng đồng trên toàn tiểu bang, các nữ tu Đa Minh 
còn đỡ đầu hơn 1.000 trẻ em nghèo hiện đang sống ở Việt 
Nam để các em có điều kiện đến trường.  “Chúng tôi nói 
với các em rằng chúng tôi sẽ đi cùng các em từ lớp một 
đến đại học để cho các em cơ hội học hành đến nơi đến 
chốn. Nhưng các em cũng phải dồn nỗ lực riêng mình mà 
học và thật lòng muốn học”, sơ nói.

Nữ tu Maria Theresa Kim Hồng, OP, Bề trên của tỉnh 
dòng, cho biết là các sơ trong dòng rất ủng hộ các học 
sinh ở khu vực Houston, dù sơ là cô giáo hay đang làm 
công việc khác.  “Tỉnh dòng của chúng tôi đã tham gia 
vào cuộc chạy bộ cho học Sinh này cả hơn mười năm nay 
và rất là nhiệt tình,” Sơ Maria Theresa nói.  “Hằng năm 
vào ngày này, chúng tôi thường dậy rất sớm để tham dự 
giờ cầu nguyện buổi sáng của dòng, đến tham dự Thánh 
lễ Khai mạc lúc 6g30 sáng tại Nhà thờ Chánh tòa, rồi mới 
đến địa điểm xuất phát!” 
 
Sơ Joanna Quyên, OP, dạy các lớp giáo lý tại trường 
Công giáo St. Laurence ở Sugar Land, một trong những 
trường tham gia tích cực nhất vào cuộc chạy bộ.  “Tôi 
tham gia cuộc chạy bộ vì mục đích của sự kiện này là để 
hỗ trợ giáo dục Công giáo, và tôi rất thương học sinh của 
tôi tại trường St. Laurence,” Sơ Joanna nói.  “Trường St. 
Laurence luôn khuyến khích học sinh đăng ký tham dự, 
và em nào quyên góp được nhiều tiền nhất sẽ được phần 
thưởng”, sơ nói.  Phần thưởng bao gồm cả việc “hạ bệ 
linh mục” (sliming the priest) như trong các chương trình 
Nickelodeon nổi tiếng. “Học sinh thích lắm!” sơ nói.  Sơ 
Joanna cho biết sơ không chỉ thích nhìn các học trò hiện 

tại của mình tại cuộc chạy bộ mà còn cả các cựu học sinh 
của sơ, những đứa đã ra trường và chuyển sang trường cao 
hơn, để sơ có thể gặp lại và hỏi han các em.  

Tuy sơ Joanna đã tham gia tám năm, giải thưởng tham dự 
lâu nhất trong dòng sơ có lẽ thuộc về Sơ Nguyễn Berna-
dette. Sơ Bernadette đã chạy bộ từ buổi Chạy/Đi Bộ đầu 
tiên vào năm 2005.  “17 năm rồi đó! Lúc đó tôi đang dạy 
tại một trường Công giáo giữa trung tâm thành phố, và kết 
quả cuộc gây quỹ rất cần thiết cho trường của chúng tôi”, 
Sơ Bernadette nói.  “Tuy nhiên, điều quan trọng là buổi 
chạy bộ này là một sự kiện tuyệt vời, vì cả học trò, thầy cô 
và nhân viên trường chúng tôi được hưởng lợi từ lòng hảo 
tâm của rất nhiều người trong thành phố Houston, và cũng 
là cơ hội được sinh hoạt với nhau như một đại gia đình 
giáo dục Công giáo,” sơ nói. 
 
Sơ Bernadette, chuyên gia về giáo dục tại Trường St. Ce-
cilia trong khu Memorial,  nói, “Steps for Students là một 
cơ hội thú vị để cho chúng tôi thể hiện sự ủng hộ của mình 
đối với tất cả các trường Công giáo trong Tổng giáo phận, 
chia sẻ niềm vui mà chúng tôi có được với tư cách là tu sĩ 
Công giáo và cũng là cơ hội truyền đạt về đạo giáo qua sự 
hiện diện của chính mình .” 
 
Debra Haney, Giám Đốc Giảo dục của Tổng Giáo Phận 
cho biết, “Văn phòng Giáo Dục địa phận cám ơn các Nữ 
tu Đa Minh của Tỉnh Dòng Mẹ Maria Vô Nhiễm đã hỗ trợ 
mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Chúng tôi rất biết ơn sự 
tham gia của họ vào Chương trình Steps for Students.

STEPS FOR STUDENTS RACE
The event will be on Saturday, Feb. 12, 2022, at the Co-
Cathedral of the Sacred Heart, located at 1111 St. Jo-
seph Pkwy. The event will start with a Mass at 6:30 a.m. 
followed 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 Village.

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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GÓI BÁNH CHƯNG
Kể từ đầu tháng 1, 2022 đến nay, nhà bếp giáo xứ đã 
không ngừng hoạt động để nấu những món hàng Tết đặc 
sắc và những món ăn thuần túy Việt Nam bán mỗi cuối 
tuần trong tháng trước Tết Âm lịch.  Ban Bảo Quản & 
Phát Triển Giáo Xứ hy vọng sẽ được nhiều kết quả tốt 
đẹp cho quỹ Tu Sửa Nới Rộng Nhà Thờ.  Những hình ảnh 
ở đây ghi lại những hy sinh khó nhọc mà rất nhiều giáo 
dân đã đóng góp.  Nguyện xin Chúa Kitô nhân từ trả công 
bội hậu cho tất cả các Ông Bà, Anh Chị Em và gia đình, 
những người đã không quản ngại hy sinh thì giờ, công sức 
đến góp một bàn tay.  Giáo xứ cũng không quên cám ơn 
những quý vị đã mua ủng hộ thức ăn cho giáo xứ.  Cầu 
xin Chúa thương luôn gìn giữ cho tất cả chúng ta được an 
mạnh để tiếp tục làm sáng danh Chúa.
Tiền thu  01/01/2022  $23,511
  08/01/2022  $24,334
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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

QUYÊN TIÊN LẦN HAI
Cuối tuần sau, 22-23 tháng 1, 2022, giáo xứ sẽ có quyên tiền lần 
hai cho quỹ Giám mục Hoa Kỳ để giúp đỡ Châu Mỹ La Tinh.  

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.  Quý 
vị cũng có thể điền vào phiếu Đặt Hàng (để gần Bản Tin của giáo 
xứ) và bỏ vào thùng thư trước cửa Văn phòng.  Xin cám ơn sự 
ủng hộ của quý vị.

HỘI CHỢ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Để giúp vui và gây quỹ nới rộng thánh đường, 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 cảm cúm và chống COVID miễn 
phí.  Mọi chi tiết, xin liên lạc Thầy Tú (281) 513-7944, hoặc anh 
Cory-Hạ (832) 867-2679.
  

TIỀN THU TRONG TUẦN
09/01/2022 $15,673 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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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

(tiếp theo tuần trườc)
II. Đại hội Gia Đình Thế giới lần thứ 10
Sự kiện lớn thứ hai đã được lên kế hoạch trong năm 2022 
là Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10, với chủ đề “Tình 
yêu gia đình: ơn gọi và con đường nên thánh”. Đại hội sẽ 
được tổ chức từ ngày 22-26/6/2022, vào cuối Năm Gia 
đình Amoris Laetitia, kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha 
ban hành tông huấn Amoris Laetitia về tình yêu trong gia 
đình. Năm này đã bắt đầu ngày 19/3/2021 và sẽ kéo dài 
15 tháng, cho đến ngày đại hội tại Roma. Ban đầu đại hội 
được dự định diễn ra từ ngày 23-27/6/2021 nhưng do cuộc 
khủng hoảng virus corona, Đức Thánh Cha đã quyết định 
dời sự kiện trễ lại một năm.

Các nhà tổ chức đã lên kế hoạch tổ chức kết hợp giữa 
các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến, và các giám mục đã 
được khuyến khích tổ chức các sự kiện song song tại giáo 
phận của họ.  Đây sẽ là lần thứ ba Roma tổ chức Đại hội 
Gia đình Thế giới, một sự kiện được bắt đầu từ năm 1994. 
Khoảng 2.000 đại biểu do các Hội đồng Giám mục mời 
trực tiếp và những người đứng đầu các hiệp hội gia đình 
và các phong trào Giáo hội quốc tế.

Đức Hồng Y Angelo De Donatis, giám quản giáo phận 
Roma, cho biết: “Việc chọn thành phố lưu giữ những 
kỷ niệm của các Tông đồ Phêrô và Phaolô làm địa điểm 
chính cho cuộc họp nêu bật ơn gọi nguyên thủy của Giáo 
hội Roma, nơi chủ trì sự hiệp thông của Giáo hội’”.  Đại 
hội sẽ khai mạc vào buổi chiều thứ Tư 22/6, tại Đại thính 
đường Phaolô VI ở Vatican, trong đó có chứng tá của các 
gia đình, cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Cha.

Từ thứ Năm ngày 23 đến sáng thứ Bảy 25/6, Đại hội cũng 
sẽ diễn ra trong Đại thính đường Phaolô VI với các buổi 
hội thảo, trong đó các kinh nghiệm mục vụ từ khắp nơi 
trên thế giới sẽ được đưa vào đối thoại. Vào chiều thứ Bảy 
25/6 sẽ có Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngoài 
các đại biểu được mời, đây sẽ là giây phút đặc biệt dành 
cho các gia đình của giáo phận Roma. Việc chọn Thánh lễ 
vào chiều thứ Bảy có mục đích để các gia đình không thể 
đến Roma có thể cử hành sự kiện quan trọng này cùng với 
Giám mục Giáo phận vào Chúa nhật hôm sau.

Chương trình sẽ kết thúc vào sáng Chúa nhật với buổi đọc 
kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha tại Quảng trường 

Thánh Phêrô.

III. Lễ tuyên phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô 
I 
Và sự kiện thứ ba đã được lên kế hoạch trong năm nay là 
lễ tuyên phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan 
Phaolô I vào ngày 4/9 tại đền thờ thánh Phêrô.  Thường 
được gọi là “vị giáo hoàng tươi cười”, Đức Gioan Phaolô 
I đột ngột qua đời vào ngày 28/9/1978, chỉ sau 33 ngày 
được bầu. Một ưu tiên trong triều đại giáo hoàng ngắn 
ngủi của ngài là thực hiện công việc của Công đồng Vati-
can II. Nhưng ngay cả trước khi được bầu làm giáo hoàng, 
Đức Gioan Phaolô I đã được biết đến với sự khiêm tốn, 
chú trọng đến sự nghèo khó thiêng liêng và tận tâm giảng 
dạy đức tin một cách dễ hiểu.

Vào tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công nhận 
một phép lạ xảy ra nhờ sự chuyển cầu của Đức Gioan 
Phaolô I và đã chấp thuận việc tuyên phong chân phước 
cho ngài. Mặc dù các buổi lễ phong chân phước thường 
diễn ra ở đất nước gắn liền nhất với cuộc đời của tân chân 
phước, nhưng Đức Gioan Phaolô I sẽ được tuyên phong 
chân phước tại Vatican vì ngài từng là giáo hoàng.  Phép 
lạ được cho là nhờ sự cầu thay của Đức Gioan Phaolô I 
xảy ra vào năm 2011 khi Candela Giarda, một bé gái 11 
tuổi thuộc Tổng giáo phận Buenos Aires, Argentina, được 
chữa lành khỏi một dạng bệnh gây rối loạn chức năng não 
và sốc nhiễm trùng với những cơn co giật không kiểm 
soát được. Các bác sĩ tại Quỹ Favaloro đã mô tả tình trạng 
của bé Candela là “sắp chết”.  Tại một nhà thờ cạnh bệnh 
viện ở Buenos Aires, người mẹ của bé gái đã gặp cha 
José Dabusti, và cha đã đến cầu nguyện bên giường bệnh 
của con gái bà vào chiều ngày 22/7/2011. Cha đề nghị 
bà cầu xin sự chuyển cầu của Tôi tớ Chúa là Đức Giáo 
hoàng Gioan Phaolô I cho con gái bà được lành bệnh, và 
họ đã cùng nhau cầu nguyện.  Các nhân viên điều dưỡng 
trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng tham gia cầu xin Đức 
Gioan Phaolô I chuyển cầu cho bé Giarda.  Sau khi họ cầu 
nguyện, tình trạng sức khỏe của cô bé Candela bắt đầu có 
dấu hiệu tiến bộ chỉ sau một đêm. Vào ngày 23/7/2011, 
tình trạng sốc nhiễm trùng được cải thiện nhanh chóng; 
sau đó tình trạng ổn định về động kinh và hô hấp được 
phục hồi”. Hai tuần sau, Candela được rút nội khí quản 
và đến ngày 25/8, tình trạng động kinh của cô bé đã được 
giải quyết. Cô bé đã được xuất viện vào ngày 5/9/2011.

Vào thời điểm phép lạ xảy ra, năm 2011, Đức Thánh Cha 
Phanxicô đang là tổng giám mục của giáo phận Buenos 
Aires. Sau khi cuộc điều tra của Vatican về sự chữa lành 
của Candela kết thúc, vào ngày 13/10/2021, Đức Thánh 
Cha đã công nhận sự kiện này là một phép lạ có được nhờ 
sự chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô I.
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BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 3 Thường Niên Năm C 

BÀI ĐỌC I: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10
“Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã 
đọc”.
Trích sách Nơ-khe-mia.

Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, 
gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật: 
hôm đó là ngày đầu tháng bảy. Từ sáng đến giữa trưa, 
thầy đứng ở công trường, trước cửa Nước, đọc sách trước 
mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân 
chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Esdras 
đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách; thầy mở sách ra trước 
công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi 
thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng 
Chúa là Thiên Chúa Cao Cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: 
Amen, amen. Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, 
mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách 
luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều 
đã đọc. Nơ-khê-mia là tổng trấn, Esdras là tư tế và là thư 
ký, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: 
“Ngày hôm nay được thánh hoá dâng cho Chúa là Thiên 
Chúa chúng ta; anh chị em đừng mang tang chế, đừng 
than khóc”. Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các 
lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: “Hãy đi ăn thịt 
béo và uống rượu ngon, hãy gửi phần cho kẻ không có 
dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày thánh, dâng cho 
Chúa, đừng buồn sầu; vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của 
anh chị em!”  Đó là lời Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 18, 8. 9. 10. 15
Đáp: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 
6, 64b).
Xướng:
1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị 
Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. - Đáp.

2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh 
lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. - Đáp.

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán 
quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. - Đáp.

4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự 
lòng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Tảng Đá, 
là Đấng Cứu Chuộc con. - Đáp. 
 
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 12-30 (bài dài)
“Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 
Côrintô.

Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi 
thể, và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, 
thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, 
tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, 
cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả 
chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác 

không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Nếu chân 
nói rằng: “Vì tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc 
thân xác”, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác 
đâu? Và nếu lỗ tai nói rằng: “Vì tôi không phải là con mắt, 
nên tôi không thuộc về thân xác”, có phải vì thế mà nó 
không thuộc về thân xác đâu? Nếu toàn thân xác là một, 
thì đâu là thính giác? Nếu toàn thân xác là tai, thì đâu là 
khứu giác? Vậy, Thiên Chúa đã đặt các chi thể, và mỗi chi 
thể ở trong thân xác như ý Người muốn. Nếu tất cả đều 
là một chi thể, thì còn đâu là thân xác? Thật vậy, có nhiều 
chi thể, nhưng có một thân xác. Con mắt không thể nói 
với bàn tay: “Ta không cần mi”. Đầu cũng không thể nói 
với chân: “Ta không cần các ngươi”. Nhưng hơn thế nữa, 
các chi thể thân xác xem như yếu hơn, lại cần thiết hơn.

Và những chi thể ta coi là ít vinh dự nhất, lại là những chi 
thể chúng ta đặt cho nhiều vinh dự hơn; và những chi thể 
thiếu trang nhã lại được ta trang sức hơn, còn những chi 
thể trang nhã lại không cần như thế: nhưng Thiên Chúa đã 
sắp đặt thân xác, cho cái thiếu vinh dự được vinh dự hơn, 
để không có sự bất đồng trong thân xác, mà là để các chi 
thể đồng lo công ích cho nhau. Nếu một chi thể phải đau, 
tất cả các chi thể khác đều phải đau lây; hoặc một chi thể 
được vinh dự, thì tất cả các chi thể cùng chia vui.

Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể 
của Người, mỗi người có phận sự mình. Có những người 
Thiên Chúa đã thiết lập trong Hội thánh, trước hết là các 
tông đồ, rồi đến các tiên tri, thứ ba là các tiến sĩ. Kế đến 
là quyền làm phép lạ, các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện, 
quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là tông 
đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tiến sĩ ư? Tất cả được 
ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói 
nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư?  Đó là lời 
Chúa.
 
ALLELUIA: Lc 4, 18-19
Alleluia, alleluia! - Chúa đã sai con đi rao giảng Tin 
Mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho 
kẻ bị giam cầm. - Alleluia.
 
TIN MỪNG:  Lc 1, 1-4; 4, 14-21
“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã 
xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng 
kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần 
tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự 
từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau 
đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận.

Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh 
Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung 
quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi 
người ca tụng. Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, 
và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào 
hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao 
cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay 
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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!

đoạn chép rằng:
“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho 
tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, 
thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải 
thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, 
trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và 
ngày khen thưởng”.

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. 
Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 
Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn 
Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Đó là lời Chúa. 
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