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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 3 Thường Niên Năm C     23 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 

CẦU NGUYỆN CHO SỰ SỐNG
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LỊCH PHỤNG VỤ
23 Tháng 1, 2022 - 29 Tháng 1, 2022

CHÚA NHẬT 23/01/2022 - 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”.
  BÀI ĐỌC II:   1 Cr 12, 12-30 (bài dài)
  “Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của 
  Người”.
  TIN MỪNG:  Lc 1, 1-4; 4, 14-21
  “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này”.

THỨ HAI 24/01/2022 Thánh Phanxicô Sales, Giám mục 
Tiến sĩ Hội thánh - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   2 Sm 5, 1-7.10
  TIN MỪNG:  Mc 3, 22-30

THỨ BA 25/01/2022 Thánh Phaolo Tông đồ Trở lại - lễ 
kính
  BÀI ĐỌC I:   Cv 22, 3-16 hoặc Cv 9, 1-22
  TIN MỪNG:  Mc 16, 15-18

THỨ TƯ 26/01/2022 Thánh Timôthêô và Titô, Giám mục 
- Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   2 Tm 1, 1-8 hay Tt 1, 1-5
  TIN MỪNG:  Mc 4, 1-20

THỨ NĂM 27/01/2022 
  BÀI ĐỌC I:   2 Sm 7, 18-19. 24-29
  TIN MỪNG:  Mc 4, 21-25

THỨ SÁU 28/01/2022  Thánh Tôma Aquinas, Linh mục  
Tiến sĩ Hội thánh - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   2 Sm 11, 1-4a. 5-10b. 13-17
  TIN MỪNG:  Mc 4, 26-34

THỨ BẢY 29/01/2022 
  BÀI ĐỌC I:  2 Sm 12, 1-7a, 10-17
  TIN MỪNG:  Mc 4, 35-40

CẦU NGUYỆN CHO SỰ SỐNG
Chúng ta được mời gọi hàng ngày cầu 
nguyện cho việc bảo vệ sự sống cho các 
thai nhi.  Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ 
dành Chúa Nhật hôm nay là “Ngày Cầu 
Nguyện cho Luật Bảo Vệ Sự Sống Các 
Thai Nhi.”

 Trong tông thư “Hãy Reo Vui” Đức Giáo Hoàng Phanxi-
co viết, “Việc bảo vệ sự sống của các thai nhi cần phải rõ 
ràng, vững chắc và nhiệt tâm, vì đó là cốt lõi của phẩm 
giá con người, luôn luôn thánh thiêng và đòi hỏi tình yêu 
thương dành cho mỗi người, bất kể người đó ở trạng thái 
nào trong tiến trình phát triển.” Mặc dù ngài nhắc nhở 
chúng ta về sự thánh thiêng có giá trị đồng đều của mọi 
người, Hôm nay là ngày được chỉ định đặc biệt để cầu 
nguyện cách riêng cho các thai nhi.

Từ ngày có luật cho quyền phá thai Rov V. Wade, chỉ 
riêng ở Hoa Kỳ, đã có hơn 60 triệu các thai nhi bị phá bỏ. 
Phá thai là nguyên nhân gây nên sự chết chóc nhiều nhất 
ở Hoa Kỳ. Đây là một con số thật đáng kinh và chỉ nghĩ 
đến nó cũng đủ làm cho chúng ta ngạt thở. Biện chứng 
cho vấn đề phá thai này đều là cảm xúc và rất sai lầm. Cả 
hai phía đều mất khả năng lắng nghe nhau, và cả hai phía 
đều lên án nhau là không biết quan tâm. Thực ra, một khi 
sự sống đã bắt đầu trong lòng mẹ, thì không phải chỉ riêng 
người mẹ bị ảnh hưởng. Người cha cũng có liên hệ, và 
đứa con cũng là một con người sống động có đủ nhân vị 
và quyền sống. Ai sẽ tranh đấu cho quyền sống của các 
em nếu không phải là chúng ta? Nếu chúng ta không tranh 
đấu cho quyền sống của các thai nhi, thì rất dễ cho chúng 
ta trở thành một xã hội coi tất cả sự sống như đồ có thể 
dục bỏ.

Do đó, hôm nay chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cầu xin 
Thiên Chúa làm dịu mềm tấm lòng của những tâm hồn 
chai đá trong với vấn đề này. Chúng ta cầu nguyện cho 
các phụ nữ đang phải đối diện với việc mang thai ngoài 
ý muốn. Chúng ta cầu nguyện cho các thai nhi. Chúng ta 
cầu nguyện cho những người đang hỗ trợ các em nhỏ sau 
khi được sinh ra. Chúng ta cầu nguyện cho luật bảo vệ sự 
sống của các thai nhi được phục hồi và phát huy. Chúng ta 
cầu nguyện hôm nay và mỗi ngày.

WE ARE CALLED TO PRAY FOR THE 
PROTECTION OF  UNBORN CHILDREN 

TODAY AND EVERY DAY
The United States Conference of Catholic Bishops has 
designated today as a “Day of Prayer for the Legal Pro-
tection of Unborn Children.” In his encyclical, Rejoice 
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Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se 
2. Xin tạ ơn
3. Tạ ơn 44 năm thành hôn
4. Tạ ơn kỷ niệm 21 năm thành hôn
5. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, nhân 

kỷ niệm 56 năm thành hôn.
6. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, nhân 

kỷ niệm 50 năm thành hôn
7. Tạ ơn được như ý
8. Tạ ơn Chúa được khỏi bệnh Covid
9. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, nhân 

kỷ niệm 25 năm thành hôn, xin ơn chữa lành cho 
ông ngoại và xin đi đường bình an.

10. Xin cho gia đình bình an khỏe mạnh
11. Xin bình an cho gia đình
12. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu 

bình an cho gia đình.
13. Xin ơn được chữa lành
14. Xin được chữa lành

15. Xin ơn chữa lành Covid

and Be Glad, Pope Francis writes: “Our defense of the 
innocent unborn needs to be clear, firm and passionate, 
for at stake is the dignity of a human life, which is always 
sacred and demands love for each person, regardless of his 
or her stage of development”. Though he clearly reminds 
us that equally sacred are the lives of all humans, today is 
set aside to pray specifically for the unborn.

In the United States alone, more than 60 million abor-
tions have taken place since Roe v. Wade. It is the leading 
cause of death in this country. It is an astonishing number 
and thinking about it takes our breath away. The rhetoric 
surrounding this issue is emotional, and deeply flawed. 
Both sides have the lost the ability to hear the other, and 
both sides accuse the other of failing to care. In truth, once 
life has begun in the womb, it is no longer just the mother 
who is affected. The father of the child is connected, and 
the child is a living human being endowed with dignity 
and the inalienable right to life. Who will fight for his or 
her right to live if we do not? If we do not fight for the 
rights of the unborn, it is easy for us to become a society 
that sees all life as disposable.

So today we call for prayer. We ask God to soften the 
hearts of those hardened by this issue. We pray for women 
faced with unexpected pregnancies. We pray for their 
unborn babies. We pray for those in a position to support 
these children after they are born. We pray that the legal 
protection for unborn children will be restored and en-
hanced. Today, and every day, we pray.

16. Xin ơn hoán cải và chữa lành
17. Cầu cho những người yếu đau bệnh tật trong gia 

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

18. Xin Chúa và Mẹ cho đại gia đình được bình an và 
giữ đạo sốt sắng.

19. Xin tạ ơn Chúa, xin ơn bình an và ơn chữa lành.
20. Cầu cho các thai nhi
21. Cầu cho các thai nhi và các linh hồn
22. Cầu cho các linh hồn trong Giáo xứ đã qua đời.
23. Cầu cho các linh hồn.
24. Lễ giỗ linh hồn Maria
25. Lễ giỗ linh hồn Giuse
26. Lễ giỗ linh hồn Giuse và cầu cho tiên nhân
27. Lễ giỗ 3 năm linh hồn Đaminh
28. Linh hồn An-na, giỗ 16 năm.
29. Linh hồn Đaminh, giỗ 11 năm.
30. Linh hồn Gioan Bosco Trần Hoàng Lân, giỗ 2 

năm.
31. Linh hồn Maria Vũ Thùy Trang, giỗ 1 năm.
32. Giỗ 100 ngày linh hồn Anna Phạm Thị Phước 
33. Tạ ơn Mẹ Maria, cầu cho linh hồn Giu-se Nguyễn 

Tiến Lộc, giỗ 12 năm, linh hồn Ca-rô-lô Lê 
Nguyên Hoàng Triệu, giỗ 11 năm. 

34. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu cho 
linh hồn An-dré Đoàn Hữu Sâm, giỗ 15 năm.

35. Lễ giỗ linh hồn Phêrô
36. Linh hồn Maria Lê T. Năm mới qua đời
37. Linh hồn Maria Cao Thị Hoa
38. Linh hồn Maria mới qua đời
39. Linh hồn Maria mới qua đời tại Việt Nam.
40. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Ngát, mới qua đời tại 

Houston
41. Linh Hồn Anton Điển, Maria Xuyên, Maria 

Phượng
42. Linh hồn Catarina
43. Các linh hồn Đaminh, Giuse, Maria và các linh 

hồn
44. Linh hồn Maria Lưu T. Rose
45. Linh hồn Giuse mới qua đời
46. Linh hồn Gioakim Thước
47. Linh hồn Đaminh Vũ K. Châu
48. Linh hồn Đaminh
49. Linh hồn Cecilia
50. Xin tạ ơn và cầu cho 3 linh hồn Maria
51. Linh hồn Vicente và Anna, các linh hồn nội ngoại
52. Linh hồn Maria Catarina và các linh hồn tiên nhân
53. Linh hồn Giuse
54. Linh hồn Hoàng anh Tuấn
55. Lễ giỗ linh hồn Inhaxio và Anna
56. Tạ ơn, cầu cho linh hồn Giuse Vũ Văn Mùi và xin 

như ý
57. Linh hồn Agnes Nguyễn Trường Loan
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Thông Báo
Theo truyền thống tốt đẹp hằng năm, một thánh lễ đầu 
năm Âm lịch sẽ được tổ chức vào sáng Thứ Bảy, ngày 
5 tháng 2, 2022, lúc 10g00 sáng, tại Vườn An Nghỉ, 
Nghĩa trang Forest Park East.

Xin kính mời thân nhân của người quá cố đến tham dự 
Thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn ông bà tổ tiên.
Trân trọng kính mời!

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 9 chỗ 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:
Ô/B Hue Nguyễn     $400 
Thien Vu      $1,000 
Vũ Đinh Tráng     $100 
Nguyễn Công Thiệu     $1,000 
Ẩn danh      $400 
Victor Tang      $550 
Ẩn danh      $1,000 
Nguyễn Công Thuan     $1,000
Ẩn danh     $20
Ẩn danh     $100
A/C Cảnh-Trinh    Một con bê.

Tính đến ngày 21 tháng 01, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,067,397.  Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý Vị 
và gia đình.

Giáo xứ cũng xin cám ơn các mạnh thường quân 
sau đây đã ủng hộ phí tổn in vé số cho hội chợ 2022:
BS Lâm Quang Thắng  $2,000
Kiều Trinh Đinh    $2,000
Minh Pham ( Lucky Air Condition) $2,000

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

58. Cầu bình an cho gia đình, cho linh hồn Giu-se và 
các linh hồn.

59. (2) Tạ ơn Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ và Thánh Cả 
Giu-se, cầu cho linh hồn Đaminh và Martha, bình 
an cho gia đình và người thân, xin ơn chữa lành.

60. Xin ơn bình an cho gia đình, cầu cho các linh hồn 
An-tôn, Phê-rô, Maria và các linh hồn mồ côi.

61. Cầu cho các linh hồn Giê-rô-ni-mô và An-na, các 
linh hồn thân nhân đã qua đời và các linh hồn.

62. Cầu cho gia đình được khỏe mạnh bình an, cho 
linh hồn Giu-se và các linh hồn.

63. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
64. Linh hồn Phêrô Nguyễn V. Mậu
65. Linh hồn Gioan Baotixita
66. Linh hồn Phêrô Châu và Phêrô Thùy
67. Linh hồn Antôn
68. Linh hồn Anna và Rosa
69. Linh hồn Cecilia Hoàng Thị Rựu.
70. Linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Nhất.
71. Linh hồn Phê-rô Nguyễn Văn Mậu và các linh 

hồn.
72. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Đô.
73. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
74. Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
75. Linh hồn An-dré.
76. Linh hồn Maria.
77. Ca đoàn Dũng Lạc xin cầu cho linh hồn Đaminh 

Kim Quang Ty, mới qua đời tại Việt Nam.

PHÂN ƯU
Giáo xứ vừa nhận được tin buồn

Bà Maria NGUYỄN THỊ NGÁT
đã qua đời ngày 15 tháng 1 năm 2022,

hưởng thọ 66 tuổi.
Bà Maria CAO THỊ HOA

đã qua đời ngày 17 tháng 1 năm 2022,
hưởng thượng thọ 88 tuổi.

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

trên nước hằng sống.
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THỨC ĂN TẾT
Năm nay giáo xứ đã có rất nhiều thiện nguyện viên ra 
giúp việc bếp núc.  Mức thu nhập của thức ăn bán hàng 
tuần cho thấy công sức bỏ ra đã có kết quả thật tốt đẹp.  
Cầu xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những quý vị 
đã bỏ thì giờ, công sức, cũng như tiền bạc mua ủng hộ để 
giáo xứ có đủ sức sửa chữa lại nhà thờ cho thêm rộng rãi, 
khang trang.  Cho những ai vẫn chưa mua sắm quà Tết đi 
biếu, chúng tôi đang nấu rất nhiều bánh chưng, bánh tét và 
những món ăn thuần túy Tết để bán cuối tuần này và mỗi 
ngày trong tuần tới, trước khi chúng ta bước vào năm mới.  
Xin giúp mua ủng hộ. 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Tết Nguyên Đán năm Nhâm Dần năm nay sẽ vào ngày 
thứ Ba, mùng 1 tháng 2, 2022 Dương lịch.  Vì là ngày 
thường nên chương trình lễ sẽ không thay đổi.  Lễ Tân 
Niên sẽ được cử hành vào chiều thứ Hai 31/1/22 (tối Ba 
Mươi Tết) lúc 6g30 chiều, và thứ Ba 01/2/22 (mùng 
Một Tết), 6g30 sáng và chiều.

Cha Xứ sẽ cử hành Thánh lễ Mừng Xuân cho toàn giáo 
xứ vào lúc 11g sáng Chúa Nhật, mùng 6 tháng 2.  Sau 
thánh lễ sẽ có lì xì, đốt pháo và múa lân.  Xin mời quý 
giáo dân dành thờì giờ đến tham dự.

15 PHONG TỤC ĐẶC SẮC CỦA 
TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Phỏng theo toplist.vn
1. Tiễn ông Công, ông Táo về trời
Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt 
Nam lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Công ông Táo 
về trời. Theo truyền thuyết kể lại, ông Công là vị thần 
cai quản đất đai trong nhà, còn ông Táo là ba vị đầu rau 
trông coi việc bếp núc. Ông Công, ông Táo được ông Trời 
phái xuống trần gian theo dõi và ghi chép những việc làm 
Thiện - Ác của loài người.  Những vị thần này định đoạt 
cát hung, phước đức cho gia đình. Với mong muốn cho 
gia đình mình được nhiều may mắn, nên hằng năm, cứ 
đến ngày 23 tháng Chạp, người ta lại làm lễ tiễn đưa ông 
Công, ông Táo lên chầu trời một cách long trọng.

2. Tảo mộ trước Tết
Hằng năm, cứ từ khoảng 20 tháng chạp đến chiều 30 Tết, 
mỗi gia đình Việt Nam lại thực hiện nghi thức tảo mộ để 
thể hiện đạo hiếu, lòng kính trọng đối với đấng sinh thành 
và các bậc tổ tiên đã khuất.. Thăm viếng phần mộ tổ tiên 
cũng là nét đặc trưng của văn hóa cổ truyền, một tục lệ 
trong “đạo thờ ông bà” của dân tộc ta vốn từ lâu đã trở 
thành truyền thống. Dịp tảo mộ cũng là dịp giãi bày với 
ông bà, tổ tiên những chuyện đã xảy đến trong năm với cả 
gia đình, dòng họ; cũng là để thành tâm mời ông bà tổ tiên 
chuẩn bị cùng về ăn Tết với gia đình.  Ta có tục rước ông 
bà vào trưa ngày 30 âm lịch, và đưa ông bà, thường là vào 
trưa mùng 3 hoặc mùng 4 Tết, tùy theo tập quán ở mỗi địa 
phương, và nếp sống của mỗi gia đình.

3. Ăn tất niên cuối năm
Các gia đình Việt Nam thường tổ chức một bữa cơm cuối 
năm, thường diễn ra vào ngày 30 tháng chạp (29 tháng 
chạp nếu là tháng thiếu). Không chỉ là ngày các thành 
viên trong gia đình sum họp lại với nhau để ăn cơm buổi 
tất niên, tất niên ngày nay còn là nơi gặp mặt bạn bè cùng 
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nhau đón giao thừa chào đón năm mới.  Các buổi tiệc tất 
niên cuối năm thường diễn ra rất vui vẻ, náo nhiệt để chúc 
mừng cho sự thành công và tăng trưởng của gia đình trong 
năm vừa qua và cũng để chuẩn bị tinh thần chào đón một 
năm mới tốt đẹp hơn.

4. Xông đất đầu năm
Từ xưa, ông bà ta luôn tâm niệm rằng mọi sự việc diễn 
ra trong ngày mùng 1 Tết đều có thể sẽ ảnh hưởng đến 
cả năm mới. Theo quan niệm truyền thống, sau thời điểm 
giao thừa thì người nào bước vào nhà của gia chủ đầu tiên 
cùng với lời chúc mừng năm mới thì đó là người xông đất. 
Thông thường gia chủ sẽ có ý định mời người nào đó có 
vận khí tốt xông đất cho nhà mình dựa vào sức khỏe, đức 
tài, sự thành đạt…

5. Chúc Tết
Tết là dịp gia đình vui vầy sum họp, trao cho nhau nụ cười 
và những lời chúc tụng, mừng tuổi để bày tỏ lòng hiếu 
thảo, tình thương yêu của mọi người trong gia đình, với 
niềm mong ước một năm mới an vui, may mắn và hạnh 
phúc.  “Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết 
thầy”. Phong tục ngày Tết được bảo tồn và giữ gìn qua 
bao thế hệ, thể hiện lòng hiếu thảo, sự tri ân của con cháu 
với ông bà cha mẹ, hai bên nội - ngoại và tinh thần “Uống 
nước nhớ nguồn” của người Việt.

Theo tục lệ, cứ năm mới tới, kể cả người lớn lẫn trẻ con, 
mỗi người đều tăng lên một tuổi. Bởi vậy, ngày mồng một 
Tết là ngày con cháu “chúc thọ” ông bà, cha mẹ. Con cháu 
trong nhà chúc tụng ông bà, cha, mẹ sức khỏe và những 
điều tốt lành. Ông bà, cha mẹ chúc Tết lại con cháu, kèm 
theo những đồng tiền mừng tuổi để trong giấy hồng (ngày 
nay gọi là phong bao “lì xì”) cầu chúc cho con trẻ một 
tuổi mới may mắn, nhiều niềm vui.

6. Lì xì đầu năm
Phong bao lì xì tượng trưng cho tài lộc, người ta nhận 
được hay cho đi càng nhiều bao lì xì sẽ đem lại hạnh phúc 
và tài lộc trong suốt cả năm. Những phong bao lì xì đỏ 
thắm, xinh xắn chính là biểu tượng của lời chúc may mắn 
và hạnh phúc đầu năm.  Phong bao lì xì là tượng trưng cho 
sự kín đáo, không so bì hơn thua, để tránh dẫn đến những 
xích mích. Màu đỏ của chiếc bao lì xì tượng trưng cho 
màu như ý, cát tường, thịnh vượng trong suốt một năm.

7. Xin chữ đầu xuân
Cùng với tục khai bút đầu năm, người Việt còn có thói 
quen xin chữ và cho chữ vào những ngày Tết cổ truyền 
của dân tộc. Đây là một việc làm mang nhiều ý nghĩa văn 
hóa, thể hiện sự trọng chữ nghĩa trọng trí thức và cũng là 
mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm 

tài lộc, phúc thọ đầy nhà.  Những người cho chữ là bậc 
nho sĩ, thầy đồ học rộng biết nhiều, hiền tài, đức độ. 

8. Chơi hoa dịp tết
Tết Nguyên đán là dịp để mọi người tạm dẹp bỏ mọi lo 
toan thường trực hàng ngày, thay vào đó là những thú vui 
tao nhã, thư thái cho tâm hồn. Chưng hoa, chơi hoa ngày 
Tết là một trong số những thú vui thanh tao, tuyệt đẹp 
đó. Tết Nguyên đán là khởi đầu của mùa xuân tràn trề 
nhựa sống. Mà những bông hoa xinh đẹp, đa dạng về màu 
sắc, chủng loại, là biểu tượng của cái đẹp, sự sống chính 
là biểu tượng của mùa xuân. Trong ngày Tết, người dân 
thường chưng rất nhiều loại hoa khác nhau, trong đó 2 loại 
hoa nổi bật đặc trưng của ngày Tết là hoa đào ở miền Bắc 
và hoa mai ở miền Nam.

9. Gói bánh chưng, bánh tét
Việc gói và thờ cúng bánh chưng vào dịp Tết Nguyên đán 
phản ánh được nhiều bình diện cuộc sống. Chiếc bánh 
chưng không chỉ nhắc nhở mỗi người về một món ăn 
mang đậm biểu trưng văn hóa của dân tộc, mà còn khiến 
cho mỗi người dân đất Việt tự hào hơn, trân quý hơn một 
sản vật linh thiêng của ngày Tết sum họp, như hồn của 
Tết Việt trường tồn mãi với thời gian. Theo truyền thuyết 
“Bánh chưng, bánh giày,” tục gói bánh chưng bắt nguồn 
từ đời vua Hùng Vương thứ 6 và tồn tại đến ngày nay.

Trước Tết khoảng 2,3 ngày, nhà nhà thường chuẩn bị 
nguyên liệu gói bánh chưng để đến ngày 30 Tết cả nhà 
quây quần trước sân, cùng lau lá, đãi đậu, vo gạo, ướp thịt 
để gói bánh. Nhưng có lẽ vui nhất là công đoạn nấu bánh 
và chờ bánh chín, ngoài trời sương lạnh, buốt giá không át 
được không khí ấm nồng quanh bếp lửa hồng. Với nhiều 
thế hệ, chiếc bánh chưng là niềm hân hoan của ngày Tết 
sum họp, đoàn tụ. Những chiếc bánh đẹp, dày dặn, vuông 
thành sắc cạnh được dành riêng để bày bàn thờ cúng ông 
bà tổ tiên, bánh nhỏ gói riêng cho trẻ con như món quà 
đầu năm...

(Xin xem tiếp tuần sau)



Trang 7

    
  
  
  
  
                    

 
 
 

Activities & Attractions 
--  LLiioonn  DDaannccee        --  FFaasshhiioonn  SShhooww  
--  TTaalleenntt  SShhooww**        --  VVoovviinnaamm  MMaarrttiiaall  AArrttss  ddeemmoonnssttrraattiioonn  
--  BBIINNGGOO          --  OOvveerr  2200  ggaammee  bbooootthhss  
--  FFoooodd  &&  DDrriinnkkss        --  TTeett  sshhoopp  ((FFlloowweerrss,,  TTeett  ffoooodd,,  eettcc..))  
--  FFrreeee  HHeeaalltthh  CClliinniicc  ((hhoosstteedd  bbyy  VVCCSSAA,,  VVAAPPhhAA,,  aanndd  HHEEBB  PPhhaarrmmaaccyy))++  

  

 
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

Saturday, January 29, 2022 
10AM – 10PM 

 

         Vietnamese Martyrs Catholic Church:  
 

* Talent show audition will be from 1PM – 3PM on 1/29/2022.  FREE to enter! * 
Prizes: 1st place = $100 gift card; 2nd place = $50 gift card; 3rd place = $25 gift card 

 

+ Health Clinic will be open from 10AM – 2PM + 
COVID-19 vaccines (adults & children), flu vaccine, health screenings (glucose, cholesterol, etc.) 

 
 
 
 

 
 
For more info, please contact Thầy Tú (281) 513-7944, or anh Cory (832) 867-2679 
 

 
 

10610 Kingspoint Rd  
Houston, TX 77075 

Talent 
Show 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Giáo hội có khuyên không kết hôn với  
người ngoại đạo không?” Helen M., 17 tuổi 
Đ: Giáo hội khuyến khích hôn nhân giữa 
những người Công giáo với nhau và cảnh báo 
về những khó khăn có thể có với hôn nhân “hỗn hợp” 
(một người Công giáo và một Kitô hữu không Công giáo 
đã được rửa tội) và hôn nhân “khác đạo” (một người 
Công giáo và một người chưa được rửa tội) (GLCG 
1633). 
 
Một cuộc hôn nhân hỗn hợp có thể có nhiều trở ngại 
phức tạp. Hai vợ chồng có thể đem những niềm tin bất 
đồng của các giáo phái thờ Chúa vào đời sống hôn nhân 
và gia đình của họ. Người Công giáo và người Kitô hữu 
không Công giáo thường có nhiều khác biệt sâu đậm về 
giáo lý, luân lý, cách thờ phượng và những nghi thức 
được thực hành tại nhà thờ nên dễ bất đồng, đặc biệt là 
trong việc nuôi dạy con cái. Vấn đề còn nghiêm trọng 
hơn khi người Công giáo kết hôn với một người ngoại 
giáo, không tin vào Chúa (2 Cor 6: 14-16; GLCG 1634). 
 
Một lý do khác để tránh một cuộc hôn nhân hỗn hợp 
là khi một người Công giáo kết hôn với một Kitô hữu 
không Công giáo, người Công giáo thường có khó khăn 
hơn trong việc thực hành đức tin của mình. Hai vợ 
chồng không tận dụng những nguồn lực hôn nhân sẵn có 
quý báu nhất, đó là Thiên Chúa và Hội thánh Ngài. Khi 
cần phải giải quyết những vấn đề về luân lý, tài chánh, 
nuôi dạy con cái hoặc các vấn đề quan trọng khác, hai 
vợ chồng có thể bất đồng vì nhìn vào vấn đề qua những 
khía cạnh khác nhau. Ngay cả những cặp vợ chồng theo 
đạo Tin lành nhưng theo hai giáo phái khác nhau cũng 
có thể có bất đồng như thế. 
 
Vì Giáo Hội đã có hơn hai ngàn năm kinh nghiệm về 
chủ đề này, Giáo Hội biết những thử thách và hy sinh 
mà các cặp vợ chồng phải có. Khi cả hai bên đều có lòng 
sùng kính Thánh Thể và Đức Mẹ, và thường xuyên dùng 
bí tích hòa giải, họ được trợ giúp bằng ân sủng đặc biệt 
và được trang bị đầy đủ để sẵn sàng đối phó với các trở 
ngại đến với họ. 
 
Người Công giáo cần sự cho phép rõ ràng của các bậc 
đại diện Giáo hội để kết hôn hợp pháp với một người 
không Công giáo - Kitô hữu không Công giáo hay chưa 
bao giờ được rửa tội (GLCG 1635). Để biết thêm chi 
tiết, bạn nên nói chuyện với cha xứ của bạn.

(Câu hỏi #91 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “Does the Church advise aggainst marrying a 
non-Catholic?” Helen M., 17
A: The Church encourages marriages between Catholics 
and warns against the added difficulties that can accom-
pany “mixed” marriages (marriages between a Catholic 
and a baptized non-Catholic) and what are called mar-
riages with “disparity of cult” (marriages between a 
Catholic and a non-baptized person) (CCC 1633).

There are serious dangers in a mixed marriage.  The 
couple risks bringing the issues of Christian Disunity 
into their marriage and family life.  Catholics and non-
Catholic Christians often have profound differences on 
matters of doctrine, morality, sacramental worship, and 
church practice that can pose grave problems, especially 
with respect to raising children.  Problems are even more 
severe when Catholics and non-Christians marry (2 Cor 
6:14-16; CCC 1634).

Here is another reason to avoid a mixed marriage.  When 
a Catholic marries a non-Catholic, the Catholic might 
have a more difficult time practicing his or her faith.  The 
two people are not taking advantage of the most valuable 
marital resources available: God and His Church.  When 
questions of morality, finances, the raising of children, or 
other important issues arise, the spouses may approach 
the problem from different perspectives.  This can even 
happen to two Protestant Christians who worship in dif-
ferent denominations.

Because the Church has two-thousand years of collective 
wisdom on this topic, it knows the challenges and sacri-
fices that couples face.  When both parties have a devo-
tion to the Eucharist and to Our Lady and take advantage 
of frequent confession, they are well equipped to handle 
problems due to the special grace that comes their way.

Catholics need the express permission of Church author-
ities to lawfully marry a non-Catholic:  Christian and the 
same to validly marry a non-Christian (CCC 1635).  For 
more information, you should speak to your pastor.
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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. Lan 832-858-5422
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 này, 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 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
16/01/2022 $13,857 quyên cuối tuần
  $28,805 bán hàng Tết

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 4 Thường Niên Năm C 

BÀI ĐỌC I: Gr 1, 4-5, 17-19
“Ta sẽ đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc”.
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong thời vua Giosia, lời Chúa phán cùng tôi rằng: 
“Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết 
ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến 
thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân 
tộc.

Vậy phần ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói 
cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi. 
Đừng run sợ trước mặt họ, vì Ta không làm cho ngươi 
kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay Ta làm cho ngươi nên 
một thành trì vững chắc, một cậy cột bằng sắt, một vách 
thành bằng đồng trước mặt các vua Giuđa, các hoàng tử, 
các tư tế và dân chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống 
ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì Ta ở với 
ngươi để giải thoát ngươi”.  Đó là lời Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab và 17
Đáp: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 
15a).
Xướng:
1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để 
con tủi hổ muôn đời; theo đức công minh Chúa, xin cứu 
nguy và giải thoát con, xin ghé tai về bên con và giải cứu. 
- Đáp.

2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ 
vững bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Đá Tảng, là chiến 
luỹ của con. Lạy Chúa con, xin cứu con thoát khỏi tay đứa 
ác. - Đáp.

3) Bởi Ngài là Đấng con mong đợi, thân lạy Chúa. Lạy 
Chúa, Ngài là hy vọng của con tự hồi thanh xuân. Ngay 
từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa; từ trong 
thai mẫu, Chúa là Đấng bảo vệ con, con đã luôn luôn cậy 
trông vào Chúa. - Đáp.

4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt 
ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con 
từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể (ra) những sự 
lạ của Ngài. -  Đáp. 
 
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 31 - 13, 13 (bài dài)
“Đức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là 
trọng hơn cả”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 
Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao 
trọng hơn. Và tôi chỉ bảo cho anh em một con đường hoàn 
hảo nhất. Nếu tôi nói được các tiếng của loài người và 
thiên thần, mà tôi không có bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng 
la vang dội hoặc não bạt vang động. Và nếu tôi được nói 
tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khôn ngoan; 

nếu tôi có đầy lòng tin, đến nỗi chuyển dời được núi non, 
mà không có bác ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân 
phát mọi của cải tôi có để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp 
mình để chịu thiêu đốt, mà tôi không có bác ái, thì không 
làm ích gì cho tôi.

Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không 
khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi 
giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước 
bất công, nhưng chia vui cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin 
tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả.

Bác ái không khi nào qua đi. Ơn tiên tri sẽ bị huỷ diệt, 
ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì 
chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên 
tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến, thì điều có 
giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, 
suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ; nhưng khi tôi 
đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ, 
chúng ta thấy mờ mịt như qua tấm gương, nhưng lúc bấy 
giờ, diện đối diện. Hiện giờ tôi biết có giới hạn, nhưng lúc 
bấy giờ, tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin, 
đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba 
nhân đức, đức mến là trọng hơn cả.  Đó là lời Chúa.
 
ALLELUIA: Ga 6, 64b và 69b
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự 
sống; Chúa có lời ban sự sống. - Alleluia.
 
TIN MỪNG:  Lc 4, 21-30
“Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai 
đến với người Do-thái”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: 
“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi 
vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán 
phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ 
nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao?”

Và Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe 
câu ngạn ngữ này: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính 
mình!’ Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông 
hãy làm như vậy tại quê hương ông’”. Người nói tiếp: 
“Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được 
đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã 
có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại 
trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong 
xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một nguời nào 
trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta 
thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Is-
rael thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ 
được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”.

Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm 
phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ 
dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô 
Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà 
đi.  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!

CHÚC MỪNG 
NĂM MỚI

XUÂN NHÂM DẦN 
2022

HỘI CHỢ TẾT NHÂM DẦN 2022
Thứ Bảy 29 Tháng 1, 2022

Từ:  10 giờ sáng đến 10 giờ tối
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