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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 4 Thường Niên Năm C     30 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 

Chúc mừng năm mới tốt nhiều điều,
Gia đình hạnh phúc trọn niềm yêu,
An khang thịnh vượng, Xuân như ý,

Vạn sự thành công, toại nguyện nhiều
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LỊCH PHỤNG VỤ
30 Tháng 1, 2022 - 05 Tháng 2, 2022

CHÚA NHẬT 30/01/2022 - 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”.
  BÀI ĐỌC II:   1 Cr 12, 31 - 13, 13 hay 13, 4-13
  “Đức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức
  mến là trọng hơn cả”.
  TIN MỪNG:  Lc 4, 21-30
  “Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được 
  sai đến với người Do-thái”.

THỨ HAI 31/01/2022 Thánh Gioan Bosco, Linh mục - Lễ 
nhớ
  BÀI ĐỌC I:   2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a
  TIN MỪNG: Mc 5, 1-20 

THỨ BA 01/02/2022 TẾT  NGUYÊN ĐÁN
  BÀI ĐỌC I:    2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 - 19, 3
  TIN MỪNG:  Mc 5, 21-43

THỨ TƯ 02/02/2022 Đức Mẹ dâng Chúa vào Đền Thánh- 
Lễ kính
  BÀI ĐỌC I:   Ml 3, 1-4
  BÀI ĐỌC II:  Dt 2, 14-18
  TIN MỪNG:  Lc 2, 22-32 hoặc 22-40

THỨ NĂM 03/02/2022 
  BÀI ĐỌC I:    1 V 2, 1-4. 10-12
  TIN MỪNG:  Mc 6, 7-13

THỨ SÁU 04/02/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Hc 47, 2-13 (Hl 2-11)
  TIN MỪNG:  Mc 6, 14-29

THỨ BẢY 05/02/2022 Thánh Agatha, Trinh nữ Tử đạo 
- Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:  1 V 3, 4-13
  TIN MỪNG:  Mc 6, 30-34

TÌNH YÊU KHÔNG MẤT
Ai đã dự Lễ Cưới Công Giáo có lẽ đều 
được nghe bài đọc thứ hai hôm nay rồi. 
Nó được chọn và áp dụng hợp cho hai 
người sắp sửa bắt đầu cùng nhau sống 
cuộc đời của bí tích, mục đích là để làm 
chứng về Thiên Chúa – mà Thiên Chúa 
là Tình Yêu. Tình yêu không chỉ là một 
cảm xúc, nhưng là một hành động. Bởi thế, khi sự nhẫn 
nại và hiền hậu được bày tỏ; khi một người có hy vọng, 
tin tưởng, chịu đựng trong tất cả mọi sự; và khi họ không 
sỗ sàng, không ghen tương, không tự đắc . . . thì đó là tình 
yêu. Bất cứ cái gì khác đều không phải là tình yêu. 

Thánh Phaolo không chỉ định nghĩa tình yêu đến từ Thiên 
Chúa, ngài khẳng định tất cả những gì tốt lành đều đến từ 
Thiên Chúa, và tình yêu chân thật thì sinh ra sự tốt lành. 
Sự thật của tình yêu vững bền này được mặc khải cho 
chúng ta biết về Thiên Chúa, bởi vì bất kể chúng ta có làm 
gì nghịch ý Ngài trong lịch sử nhân loại, Ngài không bao 
giờ ngừng yêu thương chúng ta.

Một trong những thông điệp có thể nhận ra trong bài Tin 
mừng hôm nay cũng tương tự như thông điệp của thánh 
Phaolo. Bối cảnh bản văn bài Tin mừng là Chúa Giê-su 
giúp thính giả trong hội đường hiểu một số lời tiên tri nói 
về Ngài. Tuy vậy, họ lại thấy khó có thể tin là một người 
nghèo, chẳng tiếng tăm gì, con của ông thợ mộc lại có thể 
là người làm trọn lời tiên tri Isaia. Họ quá biết Chúa Giê-
su đến nỗi họ khó nhìn ngài không thể khác thường hơn 
là một thày dạy hấp dẫn lôi cuốn mà thôi. Họ muốn thấy 
Chúa Giê-su làm vài phép lạ để chứng minh về Ngài.
Thay vì làm phép lạ, Chúa Giê-su làm cho họ khó chịu 
khi cho rằng công việc cứu chuộc của Ngài không phải 
chỉ dành riêng cho người Do thái. Khi Chúa Giê-su quả 
quyết tình yêu của Thiên Chúa bao la rộng lớn đủ để cứu 
cả dân ngoại, thì những người ở quê hương Ngài nổi giận 
lên và không đón nhận Ngài nữa. Ngài nói là Thiên Chúa 
yêu và xót thương cả những người ngoại ô uế là điều họ 
không thể chấp nhận. Họ thay đổi nhanh đang từ ngưỡng 
mộ Chúa Giê-su trở nên nổi giận tức bực với Ngài. Có thể 
nào Ngài là Người được xức dầu mà lại nghĩ điều nhăng 
nhít như thế?

Chúa Giê-su bày tỏ một sự hiểu biết đầy đủ và tốt hơn về 
tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa rất yêu thương đến 
nỗi những người thoạt đầu là kẻ thù của Ngài cũng có thể 
trở nên bạn. Sứ vụ của Chúa Giê-su là mở lối về trời để 
mọi người ăn năn hối cải và tin vào Ngài đều có thể tìm 
được lối về. Chúa Giê-su sẽ cứu những người Samarita, 
Roma, và nhiều người khác mà người Do thái coi là kẻ 
thù. Quan niệm về tình yêu như thế của Thiên Chúa quá 
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Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. (2) Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ 
2. (2) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se
3. Tạ ơn cho gia đình cha mẹ hai bên
4. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu 

bình an cho gia đình.
5. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, nhân 

kỷ niệm ngày sinh.
6. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, nhân 

kỷ niệm 50 năm thành hôn
7. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se đã ban 

cho con cái có việc làm và biết yêu thương nhau
8. Cầu cho con cái sống tốt

rộng lượng bao la khiến người ta không thể tin vì nó quá 
sâu thảm và bao quát.
 
Thật là điều không thể dễ dàng để tin sự bao la và sâu xa 
về Tình yêu của Thiên Chúa, và ngụ ý của tình yêu ấy đòi 
hỏi nơi chúng ta. Thật khó để chúng ta hiểu được tình yêu 
của Thiên Chúa bao la như thế nào. Đôi khi chúng ta còn 
nghi ngờ việc Thiên Chúa thực sự yêu thương và tha thứ 
cho chúng ta, bởi vì chúng ta biết tội lỗi riêng của chúng 
ta kín đáo sâu đậm đến đâu. Chúa Giê-su phủ nhận bất 
cứ sự giới hạn nào đối với tình yêu của Thiên Chúa, và 
thánh Phaolo cống hiến cho chúng ta một hy vọng lớn lao: 
Tình yêu không bao giờ mất. Chúng ta chỉ hiểu biết một 
phần nào thôi, vì chúng ta không nhìn rõ được, như thánh 
Phaolo nói. Nhưng qua Chúa Giê-su chúng ta có thể nhận 
ra phần nào chúng ta là gì, rồi đến một ngày, chúng ta sẽ 
hiểu hết. Bởi vì, Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến đều tồn tại, 
nhưng duy Đức Mến là cao trọng hơn cả.

Trong ngày tất niên, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Thiên 
Chúa về tình yêu bao la vô bờ của Chúa dành cho chúng 
ta để chuẩn bị đón nhận tình yêu chan hòa của Chúa trong 
năm mới!
Chúc Mừng Năm Mới!
L. M. Giuse Trần J. Khả

LOVE NEVER FAILS
Anyone who has been to a Catholic wedding has likely 
heard today’s second reading there. It is chosen, and ap-
propriate, not just for its relevance to the couple about 
to embark on a sacramental life together, but for what it 
reveals about God –that God is love. Love is not just a 
sentiment, but an action. Therefore, when patience and 
kindness are extended; when one bears, hopes, believes, 
and endures all things; and when one is not pompous, or 
jealous, or rude … that is love. Anything else is not love. 
Saint Paul is not just “defining the love” that comes from 
God, he is confirming that all things good derive from 
love, and that authentic love produces goodness. This en-
during reality of love is revealed in who God is for us, for 
no matter what we have done to and against him through-
out our human history, he has never failed to love us.
 
One of the messages that can be gleaned from our Gospel 
today is similar to Paul’s. The setting of today’s passage 
is Jesus helping people in the synagogue understand how 
some of the old prophecies refer to him. Yet they find it 
difficult to believe that this poor, obscure, son of a carpen-
ter could possibly be the one who is fulfilling this proph-
ecy from Isaiah. Their familiarity with Jesus makes it 
particularly challenging for them to see him as more than 
simply a charismatic teacher. They want Jesus to work 

some miracles to prove he is who he claims to be.  
 
Rather than working miracles, Jesus scandalizes them by 
suggesting that his saving ministry is not only for the Jew-
ish people. Once Jesus insists that the love of God is large 
enough to save even the Gentiles, this draws anger and 
rejection from his hometown community. The fact that 
he would suggest that God would have love and mercy 
for unclean outsiders is too much for the people to ac-
cept. Their admiration of Jesus turns to indignation very 
quickly. How could this possibly be the Anointed One if 
he suggests such shocking things?
 
Jesus is revealing a fuller and better understanding of 
God’s love. God is so loving and merciful that even 
those who began as his enemies could be brought into his 
friendship. Jesus’ mission was to make the way to heaven 
so that anyone who repents and believes in him could find 
the path home. Jesus would save Samaritans, Romans, and 
many other people that the Jewish crowd would view as 
enemies. This notion of God’s love was so generous that 
the people were scandalized by its depth and scope.
 
It is not hard to be challenged by the scope and depth of 
God’s love, and what that demands from us in return. It is 
difficult for us to truly grasp how the love of God can be 
so vast. We may even, at times, doubt that the Lord can 
truly love and forgive us, since we know the depths of our 
own sinfulness. Jesus rejects any limits on God’s love, 
and Paul gives us words of great hope: Love never fails. 
We can know this only partially, for we see indistinctly, 
as Paul says. But through Christ we get a glimpse of what 
we, one day, will know fully. For faith, hope, and love 
remain – and the greatest is love.

On the last day of the year, we offer our gratitude to God’s 
boundless love for us and prepare ourselves to receive His 
tremendous Love in the coming new year!
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9. Cầu xin có công ăn việc làm.
10. Cầu cho các linh hồn và xin Chúa thánh hóa công 

việc làm ăn.
11. Cầu cho các con.
12. Xin ơn hoán cải.
13. Xin cho con trai được ơn thánh hóa.
14. Xin ơn chữa lành và được bằng an
15. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu cho 

các con cháu được chữa lành bệnh tật.
16. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, xin ơn 

chữa lành.
17. Cầu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ
18. Tạ ơn Chúa, xin ơn bình an, xin có việc làm và 

cầu cho các linh hồn.
19. Cầu cho các linh hồn trong Giáo xứ đã qua đời.
20. Cầu cho những người yếu đau bệnh tật trong gia 

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

21. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu cho 
linh hồn các linh mục, tu sĩ và các linh hồn.

22. Cầu cho các linh hồn.
23. Cầu cho các linh hồn thai nhi.
24. Cầu cho các thai nhi và các linh hồn
25. Cầu cho các linh hồn mồ côi và các thai nhi
26. Cầu cho các linh hồn nơi luyện tội
27. Linh hồn Giuse Phạm Trung Hiếu và Giuse Đỗ 

văn Thanh
28. Linh hồn Maria mới qua đời ở VN
29. Linh hồn Maria Cao Thị Huyền
30. Linh hồn Maria Trần B. Ngọc và Phao lô Trần V. 

Bình
31. Hai linh hồn Giuse và Anton
32. Lễ giỗ 7 năm Linh hồn Anna
33. Linh hồn Maria Cao thị Hoa
34. Linh hồn. Maria
35. Linh hồn Phêrô Nguyễn V. Tuệ
36. Linh hồn Maria mới qua đời
37. Các linh hồn Đaminh, Teresa, Giuse và Maria
38. Linh hồn Matta, Nicolas, tiên nhân và các linh hồn
39. Lễ giỗ linh hồn Giuse
40. Linh hồn Gioan và Phaolo
41. (2) Xin được như ý
42. Lễ giỗ 7 năm Linh hồn Phêrô Trần Văn Định
43. Linh hồn Anphongso, Maria, Đaminh và các linh 

hồn.
44. Linh hồn Anton Điển, Maria Xuyên và Maria 

Phượng
45. Cầu cho Phi Nhung và các linh hồn mới qua đời
46. Gia đình xin tạ ơn; cầu cho linh hồn Phêrô, Anne, 

Maria và các thai nhi
47. Linh hồn Đaminh và Maria
48. Linh hồn Maria Nguyễn thị Liên

49. Lễ giỗ 4 năm linh hồn Anton

50. Linh hồn Vincent và Teresa
51. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu cho 

linh hồn Giu-se Mùi Vũ.
52. Cầu cho các linh hồn và theo ý chỉ.
53. Hai linh hồn Phê-rô, các linh hồn mồ côi và xin đi 

đường bình an.
54. Cầu cho các linh hồn ân nhân và anh chị em.
55. Cầu cho các linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ và các 

linh hồn.
56. Lễ giỗ cho linh hồn Giu-se, các linh hồn tiên nhân, 

các linh hồn Giu-se, An-na, Theresa, Maria, các 
thai nhi và các linh hồn.

57. Linh hồn Phê-rô Nguyễn Văn Lán, giỗ 5 năm, An-
na Trần Thị Hiển, linh hồn Maria mới qua đời.

58. Linh hồn tiên nhân và linh hồn Gioan Baotixita, lễ 
giỗ.

59. Linh hồn Phê-rô Nguyễn Văn Thành, giỗ 41 năm.
60. Linh hồn Giu-se Vũ Văn Luật, giỗ 20 năm.
61. Linh hồn Maria, giỗ 17 năm.
62. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Thêu, giỗ 13 năm.
63. Linh hồn Phê-rô Hiếu, lễ giỗ.
64. Linh hồn Geraldine Shumadine, linh hồn Giu-se 

và Phao-lô, lễ giỗ.
65. Linh hồn Gia-cô-bê Jacque Trần, lễ giỗ.
66. Linh hồn Phao-lô và Lucia, lễ giỗ.
67. Linh hồn Phê-rô, lễ giỗ.
68. Linh hồn Maria, lễ giỗ.
69. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Kim Oanh, mới qua 

đời tại Houston
70. Linh hồn Maria Cao Thị Hoa, và linh hồn người 

cậu mới qua đời.
71. Linh hồn Maria Madalena Nguyễn Thị Cô, mới 

qua đời tại Việt Nam.
72. Linh hồn Tô-ma, mới qua đời tại Việt Nam
73. Linh hồn Maria Cao Thị Huyền, mới qua đời tại 

Việt Nam.
74. Linh hồn An-na, mới qua đời tại Việt Nam.
75. Linh hồn Maria, mới qua đời.
76. Linh hồn Cecilia Hoàng Thị Rựu.
77. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
78. Linh hồn Maria Nhài.
79. Linh hồn An-na Nguyễn Thị Cậy.
80. Linh hồn Gioakim Bùi Đình Thước.
81. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Liên.
82. (2) Linh hồn Maria Nguyễn Thị Ngát.
83. Linh hồn Maria Cao Thị Hoa.
84. Linh hồn Giu-se Nguyễn Hoàng Anh Tuấn.
85. Linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Nhất.
86. Linh hồn Phê-rô Nguyễn Văn Mậu và các linh 

hồn.
87. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
88. Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.

89. Linh hồn Maria Lưu Thị Rose
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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 27 tháng 01, 
chúng tôi chỉ còn khoảng 8 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:
Ẩn danh     $100
Vũ Văn Nghiệp    $500
Bà Nguyễn Quý Chức   $1,000
Cha Hoàng Minh Toản  $1,500

Tính đến ngày 27 tháng 01, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,069,997.  Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý Vị 
và gia đình.

Ủng hộ cho Hội Chợ Tết
BS Lâm Quang  Thắng     $1,000

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

90. Linh hồn Đaminh Nguyễn Trung Thành, Micae 
Nguyễn Hồng Phúc.

91. Linh hồn Đôminicô và Anna.
92. Linh hồn Phanxico Xavie và Maria.
93. (2) Linh hồn Phê-rô.
94. (2) Linh hồn Maria.
95. Linh hồn Đaminh Kim Quang Ty.
96. Linh hồn Maria, giỗ 18 năm và hai linh hồn Phêrô
97. Linh hồn Maria mới qua đời hôm thứ Hai tại 

Houston.
98. Linh hồn Maria Nhài
99. Linh hồn Micae và Maria, lễ giỗ
100. Linh hồn Đaminh và Maria, lễ giỗ
101. Linh hồn Phêrô Lê Văn Bình, giỗ 2 năm
102. Huynh đoàn Giáo dân Đaminh xin cầu cho linh 

hồn Maria Nguyễn Thị Liên và linh hồn Maria 
Cao Thị Hoa.

103. Hội Legio Mariae xin cầu cho các hội viên còn 
sống cũng như đã qua đời và linh hồn Maria Cao 
Thị Hoa, hội viên tán trợ

CHÚC MỪNG
Cha Phó Nguyễn Hùng vừa ban phép bí tích Rửa Tội cho 
em Gioan Baotixita Vũ Huỳnh Liam ngày Chúa nhật vừa 
qua, 23 tháng 1 năm 2022.  Giáo xứ xin chào đón em vào 
cộng đoàn Con Chúa và xin gửi lời chúc mừng đến gia 
đình của em Liam.  
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Tuỳ từng hoàn cảnh kinh tế của mỗi gia đình mà các mâm 
cỗ cúng lớn nhỏ khác nhau, nhưng tựu chung đầy đủ 4 
món cơ bản là: Bánh chưng, thịt heo, dưa hành và cơm tẻ. 
Món bánh chưng tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở của 
muôn loài và con người mỗi năm một tuổi. Thịt heo chế 
biến thuộc về âm, dưa hành thuộc về dương, âm dương 
hài hoà tượng trưng cho sự phát triển. Cơm tẻ là lương 
thực hàng ngày, nên trong mâm cỗ có nếp, có tẻ cũng như 
có âm có dương đầy đủ lẽ sinh sôi. Bát nước chấm đặt 
giữa mâm hình tròn với 4 bát cơm đặt 4 góc mâm, tượng 
trưng cho trời đất vũ trụ, mà con người dù ở cõi âm hay 
dương đều có cuộc sống trong đó.

12. Cúng giao thừa
Giao thừa là thời khắc mà trời đất giao hoà, âm dương hoà 
quyện để vạn vật bừng lên sức sống mới. Lễ cúng Giao 
thừa được cử hành đúng vào lúc 23 giờ - 24 giờ mở đầu 
cho năm mới: ngày Mồng một Tết. Theo phong tục, tại 
thời điểm giao thừa, mỗi gia đình đều cúng lễ ngoài trời và 
cúng lễ trong nhà. Lễ giao thừa hay còn gọi là Lễ trừ tịch 
bao hàm một ý nghĩa trọng đại “tống cựu nghinh tân”, nên 
lễ được cử hành rất trịnh trọng trong mỗi gia đình người 
Việt. 

13. Hái lộc
Hái lộc đầu năm là phong tục bẻ cành cây (cành lộc) mang 
về nhà để lấy may mắn, được diễn ra vào dịp Tết Nguyên 
Đán, trong những ngày đầu năm mới. Những Cành lộc 
là một cành đa nhỏ hay cành đề, cành si... đây thường là 
những loại cây quanh năm tươi tốt và nảy lộc. Lộc là nụ 
đầu tiên, mầm non mới nhú. Cành lộc được mang về, treo 
trước hiên nhà hoặc cắm vào bình hoa, treo ở gian giữa 
hoặc cửa ra vào để trừ ma quỷ, hay có ý báo là đã rước 
phúc lộc về nhà. Trong ngày Tết thì chúng ta thường thấy 
nhiều người đi chùa hái lộc hay đền thờ... 

14. Phong tục xuất hành
Xuất hành là đi ra khỏi nhà trong ngày đầu năm để đi tìm 
cái may mắn cho mình và gia đình. Trước khi xuất hành, 
người ta phải chọn ngày, giờ và các phương hướng tốt để 
mong gặp được các quý thần, tài thần… Thường thường, 
người ta theo các hướng tốt, xuất hành đi lễ chùa, đền 
hoặc đi chúc Tết các bậc huynh trưởng, thân quyến hay 
bằng hữu. Đối với nhà nông ngày xưa, đầu năm mới xuất 
hành còn để chiêm nghiệm thời tiết. Vào những ngày đầu 
năm, khi mặt trời mọc người ta đi ra khỏi nhà xem chiều 
gió thổi, người ta có thể đoán được năm mới hên hay xui. 

Trong quan niệm của người xưa, lúc xuất hành phải đi vào 
giờ Hoàng đạo, nếu hợp với tuổi của người xuất hành thì 
càng tốt, không khắc. Mọi người sau khi xuất hành đều có 
mong muốn may mắn đầu năm, sau đó mới thực hiện các 

15 PHONG TỤC ĐẶC SẮC CỦA 
TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Phỏng theo toplist.vn  
(Tiếp theo tuần trước)

10. Bày mâm ngũ quả
Mâm ngũ quả là một mâm có năm loại trái cây khác nhau, 
thường được các gia đình Việt chuẩn bị để lên bàn thờ gia 
đình trong những ngày Tết Nguyên Đán. Thông qua tên 
gọi của năm loại trái cây, mỗi gia đình đều gửi gắm vào đó 
những mong muốn khác nhau cho năm mới. Tùy vào vùng 
miền và thời kỳ mà hiện nay, mâm ngũ quả mang ý nghĩa 
trang trí nhiều hơn là ý nghĩa tâm linh. Người phương 
Đông thường tin vào thuyết Ngũ hành: Kim - Mộc - Thủy 
- Hỏa - Thổ. Đây cũng là 5 yếu tố tạo nên vạn vật theo 
thuyết duy vật cổ đại, nên 5 loại quả tượng trưng cho sự 
đầy đủ và thể hiện ước muốn đạt được ngũ phúc lâm môn.

Sự sắp xếp hợp lý giữa màu sắc và kích thước của các loại 
quả sẽ mang lại sự hài hòa đẹp mắt và hợp phong thủy cho 
mâm ngũ quả. Các loại quả thường được bày rất đa dạng 
phong phú, bao gồm chuối, bưởi, xoài, dưa hấu, cam, táo, 
nho, sung, khóm, mãng cầu…

11. Lễ cúng Tổ tiên
Ngày Tết Nguyên đán là ngày gặp gỡ của các thế hệ từ 
vị tiên tổ tới các cháu con. Theo quan niệm của người 
phương Đông, các vị tiên tổ nối tới cháu con bằng tâm 
linh giao cảm giữa thế giới hữu hình với thế giới vô hình, 
sự thờ cúng chính là môi trường gặp gỡ của thế giới hữu 
hình với vũ trụ thần linh, cho nên bàn thờ gia đình trong 
ngày Tết thể hiện đầy đủ những yếu tố giao cảm đó. Trên 
bàn thờ của người Việt ngoài lễ vật thường bầy hai ngọn 
đèn dầu, về sau được thay bằng hai cây nến, khi thắp 
sáng lên tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng, gọi là “nhật 
nguyệt quang minh”, soi tỏ con đường để thế giới hữu 
hình biết lối đi về, chứng giám và phù hộ cho con cháu 
sức khoẻ dồi dào, làm ăn thịnh vượng.
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việc khác như đi thăm bà con họ hàng hai bên nội ngoại. 
Xuất hành thăm viếng họ hàng giúp gắn kết tình cảm và 
mong ước mọi điều tốt đẹp sẽ đến với những người thân 
và gia đình mình, cùng nhau hướng đến sự tốt lành. Ngoài 
ra, người Việt còn có tục trong ba ngày Tết, dù có đi đâu, 
đến chiều tối cũng phải về. Ý nghĩa của tục này là kiêng có 
đi mà không có về, mất giông cho cả gia đình.

15. Đi lễ đầu năm
Ngoài tục lệ cúng gia tiên, người dân thường tìm về các 
đền, chùa, nhà thờ để cầu phúc, cầu may cho gia đình 
với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. 
Ngay sau giờ phút đón giao thừa, thời khắc chuyển giao 
của năm cũ và năm mới, rất đông người dân đã hành 
hương về các đền chùa để cầu an, cầu tài, cầu lộc. Đã 
thành thông lệ, năm nào cũng vậy, hoàn tất việc cúng gia 
tiên, nhiều gia đình tổ chức đến chùa thắp hương đầu năm 
mới.

Đi lễ chùa, nhà thờ đầu năm không đơn giản chỉ là để 
ước nguyên, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa 
mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong 
cuộc mưu sinh.

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Làm sao chúng ta biết Kinh thánh 
là Lời của Đức Chúa Trời được viết ra?” 
Thang P., 19 
Đ: Chúng ta biết Kinh thánh là lời Chúa soi 
sáng, hướng dẫn bởi vì Giáo hội Công giáo đã không 
ngừng dạy bảo điều đó, và Chúa Giêsu có lời hứa với 
chúng ta rằng Ngài sẽ không để Giáo hội sai lầm, nhất là 
trong vấn đề cơ bản như vậy (Mt 16: 18-19; GLCG 136 
). Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã nói về Thánh Kinh như 
là Lời của Thiên Chúa soi dẫn, làm chứng cho Người 
(Lc 24,44-47). Nhưng một người nào đó có thể hỏi là 
ngoài Kinh thánh, làm sao chúng ta biết Chúa Giê-su đã 
hứa bảo vệ Giáo hội khỏi sai lầm về điều này? Và nếu 
chúng ta phải dựa vào Kinh thánh để biết điều đó, thì 
đây có phải là lý luận vòng vo: dùng Thánh Kinh để biện 
minh cho Giáo hội và dùng Giáo hội để biện minh cho 
Thánh Kinh không? 
 
Không, đây không phải là lập luận vòng tròn khi dựa 
vào Thánh Kinh mà là lập luận “xoắn ốc”. Tôi xin giải 
thích: Trước tiên, hãy xem Thánh Kinh là một bản ghi 
chép của con người (cách tổng quát) mà chúng ta có thể 
dùng để lý luận, dựa trên tính cách lịch sử chứ không 
cần đến sự mặc khải) để thấy Chúa Giêsu là Con Thiên 
Chúa (Mt 3, 16-17; Ga 3:16; GLCG 444). (Xin cứ giả sử 

thần tính của Đức Kitô là đúng vào lúc này.) Dựa theo 
Thánh Kinh, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nói với những 
người theo Ngài rằng Ngài sẽ hướng dẫn họ và Ngài đã 
chọn các tông đồ để tiếp tục hướng dẫn họ sau khi Ngài 
thăng thiên (Lc 6: 13-16). Nói cách khác, Ngài đã thiết 
lập thẩm quyền giảng dạy trong Giáo hội và ban quyền 
đó qua sự hướng dẫn đặc biệt của Ngài (Mt 16: 18-19, 
18: 15-18; Ga 14: 25-26; GLCG 889, 892). Nói đến đây, 
chúng ta vẫn đang coi Thánh Kinh như một bản ghi chép 
của con người về những gì đã xảy ra, chứ không phải là 
Lời của Chúa soi dẫn. 
 
Tiếp theo, chúng ta cho thấy Giáo Hội mà Chúa Kitô 
hứa sẽ hướng dẫn đã công bố một số sách là lời Chúa 
soi dẫn. Danh sách các cuốn sách được coi là soi dẫn mà 
Giáo hội đề ra được gọi là “Canon of Scripture” (“Quy 
điển Thánh Kinh”) (GLCG 120). (“Canon” chỉ có một 
chữ “n”, có nghĩa là tiêu chuẩn đo lường, chứ không 
phải vũ khí quân sự.) 
 
Vì Chúa Kitô là Con Thiên Chúa nên khi Ngài hứa điều 
gì, Ngài có quyền lực để thực hiện điều đó (Dt 1: 3). 
Ngài hứa sẽ soi dẫn những ai theo Ngài và đã soi dẫn 
qua các tông đồ (Ga 14: 16-18; 25-26). Đến lượt mình, 
các tông đồ đã truyền lại quyền hành và những gì được 
soi dẫn cho các đức giám mục (Ti 1: 5-9), những đấng 
này sau đó đã chính thức công bố Thánh Kinh là lời 
soi dẫn của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, lời công bố nêu trên 
không thể làm cho Thánh Kinh thành lời Chúa soi dẫn 
được; Chính Thiên Chúa đã soi dẫn khi Ngài thúc đẩy 
con người viết những cuốn sách này. Giáo hội chỉ quyết 
định một lần và công bố  là những cuốn sách này là lời 
Chúa soi dẫn. Và Giáo hội đã công bố với uy quyền của 
Đức Kitô, Đấng đã hứa luôn hiện diện với Giáo hội (Mt 
28:20; GLCG 860). 
 
Lý luận này dựa trên đức tin rằng Chúa Kitô là Thiên 
Chúa như Ngài đã nói và Ngài sẽ làm những gì Ngài đã 
hứa (Hê 10:23). Tin tưởng những điều này không phải 
là niềm tin mù quáng (nghĩa là đức tin không đúng lý 
hoặc không có lý). Nói rằng chúng ta không thể “nhận 
thấy” chỉ bằng lý luận Chúa Kitô là Con Thiên Chúa là 
đúng, nhưng lý luận này cũng không làm cho niềm tin 
vào những điều này trở nên vô lý. Đức tin chân chính là 
tuyệt đối (hơn lý trí), không phi lý (chống lại lý trí). Trên 
thực tế, cách giải thích này về thánh danh của Chúa Giê-
su - rằng ngài là một Người tốt, một kẻ nói dối, một kẻ 
cuồng điên hay một bậc thầy của tâm linh - đòi hỏi phải 
có đức tin mù quáng. 
 
Chúng ta có thể áp dụng một phương thức khác để 
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Because Christ is the Son of God, when He promises 
something, He has the power to make sure it happens 
(Heb 1:3).  He promised to guide His followers and to 
do it through the apostles (Jn 14:16-18; 25-26).  The 
apostles in turn passed along a share in their authority 
to the bishops (Ti 1:5-9), who later officially declared 
the biblical books to be inspired.  Their declaration did 
not, of course, make the Bible inspired;  God did that 
when He moved men to write the various books.  What 
the Church did was to settle once and for all which 
books are divinely inspired.  And she did it with the au-
thority of Christ who had promised to be with her (Mt 
28:20; CCC 860).

This argument is based on faith that Christ is Who He 
claimed to be and that He will do as He promised (Heb 
10:23).  Believing these things is not blind faith (that 
is, faith opposed to reason or without reason).  True, 
we can’t fully “see” from reason alone that Christ is 
the Son of God, but this does not make faith in such 
things unreasonable.  True faith is supra-rational (above 
reason), not irrational (against reason).  In fact, it is the 
alternative explanations of Jesus’ identity (that he was 
a Nice Guy, a Liar, a Lunatic, or a Guru) that require 
blind faith.

There is another approach to the Bible’s inspiration 
we can take.  We can show how certain things are best 
explained on the premise that the Bible is the inspired, 
written Word of God.  For example, we can look at the 
fulfillment of biblical prophecy (Mt 2:6, 4:14-16; Is 53, 
CCC 128).  Does this not suggest that the Scripture has 
a more than human origin (2 Pt 1:19-21)?  Of course, 
this approach doesn’t absolutely prove the inspiration 
of the Bible, but it does strongly support the idea (CCC 
135).

chứng minh Kinh Thánh là lời Chúa. Chúng ta có thể 
trích dẫn một số điều để chứng tỏ Thánh Kinh là Lời 
Chúa đã soi dẫn, được chép ra. Một thí dụ là nhìn vào 
sự ứng nghiệm của những lời tiên tri trong Thánh Kinh 
(Mt 2: 6, 4: 14-16; Is 53, GLCG 128). Có phải những 
điều này trong Thánh Kinh cho ta thấy là loài người 
không cách chi làm được (2 Pt 1: 19-21)? Lý lẽ này 
không hoàn toàn chứng minh được Thánh Kinh là lời 
Chúa, nhưng ít ra cũng ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng đó 
(GLCG 135).

(Câu hỏi #23 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “How do we know the Bible is the written Word 
of God?”  Thang P., 19
A. We know the Bible is inspired because the Catholic 
Church has constantly taught that it is, and we have 
Jesus’ promise that He won’t allow the Church to err 
on such a basic issue (Mt 16:18-19; CCC 136).  Indeed, 
we see that Jesus himself spoke of Scriptures as the 
inspired Word of God, which bore witness to him (Lk 
24:44-47).  But, someone might ask, how do we know, 
apart from the Bible, that Jesus promised He would pre-
serve the Church from erring on such things? And if we 
have to rely on the Bible to know that, isn’t this circular 
reasoning: using the Bible to support the Church and 
the Church to justify the Bible?

No, it isn’t a circular argument to rely on the Bible here 
but a “spiral” one.  Let me explain:  Let’s start with the 
Bible as a merely human record (the general relliability) 
of which we can defend on historical grounds without 
appealing to revelation) to show who Jesus is - the Son 
of God (Mt 3:16-17; Jn 3:16; CCC 444).  (The argu-
ment for Christ’s divinity we have to assume for the 
moment.)  Then we show that Jesus told His followers 
that He would guide them and that he chose apostles to 
do so after His ascension (Lk 6:13-16).  In other words, 
He established a teaching authority in the Church and 
endowed it with His special guidance (Mt 16:18-19, 
18:15-18; Jn 14:25-26; CCC 889, 892).  Again, at this 
point we are using the Bible as a mere human record of 
what happened,  not as the inspired Word of God.

Next we show that the Church Christ promised to guide 
has declared certain writings to be inspired.  The list 
of inspired books that the Church put together is called 
the Canon of Scripture (CCC 120).  (“Canon” with one 
“n”, which means a standard of measure, not a military 
weapon.)

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 những thân nhân và thân hữu của người 
quá cố đến tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho linh 
hồn ông bà tổ tiên và thân bằng quyến thuộc.
Trân trọng kính mời!
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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. Đỗ Phạm Lena
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. Lena 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

THÔNG BÁO
Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, giáo xứ GXCTTĐVN, xin thông 
báo và kính mời Quí Đoàn viên Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh 
cùng đến tham dự Buổi Nguyệt Hội Hàng Tháng, vào thứ Bảy, 
ngày 05 tháng 2 năm 2022, tại Nhà thờ lúc 8g30 sáng.

TRƯỜNG HỌC NGHỈ TẾT
Trường Giáo lý Việt ngữ Thánh Anê Lê Thị Thành sẽ đóng cửa 
ngày mùng 6 tháng 2, 2022 để mừng Tết Nguyên Đán Mậu Dần.

  CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Lễ Tất Niên / 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.  Giáo xứ sẽ có Thánh lễ 
Mừng Xuân 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.

TIỀN THU TRONG TUẦN
23/01/2022 $13,709 quyên cuối tuần
  $ 4,755 quyên lần hai
  $42,675 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 5 Thường Niên Năm 
C 

BÀI ĐỌC I: Is 6, 1-2a, 3-8
“Này tôi đây, xin hãy sai tôi”.
Trích sách Tiên tri Isaia.

Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy 
Chúa ngự trên ngai cao, và đuôi áo của 
Người bao phủ đền thờ. Các Thần Sốt 
Mến đứng trước mặt Người, và luân 
phiên tung hô rằng: “Thánh, Thánh, 
Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa 
cầu đầy vinh quang Chúa”. Các nền nhà đều rung chuyển 
trước tiếng tung hô, và nhà cửa đều đầy khói.

Lúc bấy giờ tôi mới nói: “Vô phúc cho tôi! Tôi chết mất, 
vì lưỡi tôi nhơ bẩn, tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều 
nhơ nhớp, mắt tôi đã trông thấy Đức Vua, Người là Chúa 
các đạo binh”. Nhưng lúc đó có một trong các Thần Sốt 
Mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà ngài đã 
dùng cặp lửa gắp ở bàn thờ. Ngài đặt than lửa vào miệng 
tôi và nói: “Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lưỡi 
ngươi, lỗi của ngươi được xoá bỏ, và tội của ngươi được 
thứ tha”. Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: “Ta sẽ sai ai 
đi? Và ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi liền thưa: “Này con 
đây, xin hãy sai con”.  Đó là lời Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 137, 1-2a. 2bc-3.4-5. 7c-8
Đáp: Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca 
mừng Chúa (c. 1c).
Xướng:
1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã 
nghe lời miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn 
ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. 
- Đáp.

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và 
trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa nhậm lời 
con, Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh - Đáp.

3) Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa, khi họ 
nghe những lời miệng Chúa phán ra; và họ sẽ ca ngợi 
đường lối của Chúa: “Thực, vinh quang của Chúa lớn 
lao!” - Đáp.

4) Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa sẽ 
hoàn tất cho con những điều đã khởi sự. Lạy Chúa, lòng 
nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công 
cuộc tay Ngài. -  Đáp. 
 
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 1-11 hay 1 Cr 15, 3-8, 11
“Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 
Côrintô.

Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng 
mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận 
và đang tin theo, nhờ đó anh em được cứu độ, nếu anh em 

tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không 
anh em đã tin cách vô ích. Tôi đã rao truyền cho anh em 
trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh: đó là Đức Kitô 
đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. 
Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại 
đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông 
Kêpha, rồi với mười một vị. Sau đó, Người đã hiện ra với 
hơn năm trăm anh em trong một lúc; nhiều người trong số 
anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã 
chết. Thế rồi Người hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các 
Tông đồ.

Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi như với đứa 
con đẻ non. Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, 
và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ 
Hội Thánh của Thiên Chúa. Nhưng nay tôi là người thế 
nào, là nhờ ơn của Thiên Chúa, và ơn của Người không 
vô ích nơi tôi, nhưng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tất 
cả các Đấng: song không phải tôi, nhưng là ơn của Thiên 
Chúa ở với tôi. Dù tôi, dù là các Đấng, chúng tôi đều rao 
giảng như thế cả, và anh em cũng đã tin như vậy.  Đó là 
lời Chúa.
 
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng 
con, để chúng con lắng nghe lời Con của Chúa. - Alleluia.
 
TIN MỪNG:  Lc 5, 1-11
“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe 
lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. 
Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những 
người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. 
Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, 
và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người 
ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, 
Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước 
sâu, và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: 
“Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không 
được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông 
đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu 
như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng 
nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những 
người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi 
những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và 
thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, 
vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người 
ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa 
mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, 
bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa 
Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Đừng sợ hãi: từ đây con 
sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền 
vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.  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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