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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 5 Thường Niên Năm C     06 Tháng 02 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
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LỊCH PHỤNG VỤ
06 Tháng 2, 2022 - 12 Tháng 2, 2022

CHÚA NHẬT 06/01/2022 - 5 Thường niên Năm C
  BÀI ĐỌC I:  Is 6, 1-2a, 3-8
  “Này tôi đây, xin hãy sai tôi”.
  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”.
  TIN MỪNG:  Lc 5, 1-11
  “Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.

THỨ HAI 07/02/2022 Thánh Cyril, Trinh nữ và thánh 
Methodius, Giám mục - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   1 V 8, 1-7. 9-13
  TIN MỪNG: Mc 6, 53-56 

THỨ BA 08/02/2022 
  BÀI ĐỌC I:    1 V 8, 22-23. 27-30
  TIN MỪNG:  Mc 7, 1-13

THỨ TƯ 09/02/2022 
  BÀI ĐỌC I:   1 V 10, 1-10
  TIN MỪNG:  Mc 7, 14-23

THỨ NĂM 10/02/2022 
  BÀI ĐỌC I:    1 V 11, 4-13
  TIN MỪNG:  Mc 7, 24-30

THỨ SÁU 11/02/2022  
  BÀI ĐỌC I:   1 V 11, 29-32; 12, 19
  TIN MỪNG:  Mc 7, 31-37

THỨ BẢY 12/02/2022 
  BÀI ĐỌC I:   1 V 12, 26-32; 13, 33-34
  TIN MỪNG:  Mc 8, 1-10

at VietnamMartyrs.org

THƯ CỦA 
ĐỨC HỒNG Y DINARDO

Cha Trần Khả thân mến,
Tôi viết để cảm ơn cha về việc tham gia vào chương trình 
Quĩ Phục Vụ của Giáo Phận (DSF) “Bước Đi trong Ánh 
Sáng của Đức Kitô”. Qua nỗ lực trung tín tham gia và 
lòng quảng đại của các gia đình trong tổng giáo phận, 
chúng ta cùng nhau tiếp tục cung ứng cho hơn 60 chương 
trình phục vụ cho những người có nhu cầu được giúp đỡ. 
Sự hướng dẫn và hỗ trợ của cha là điều tối quan trọng để 
truyền đạt chương trình cổ động hàng năm tới cái giáo 
hữu của Giáo Hội địa phương chúng ta.

Trong tháng Giêng chúng ta sẽ khởi động kêu gọi cho Quĩ 
Phục Vụ Giáo Phận năm 2022, và tôi mời gọi các giáo 
hữu của Galveston-Houston cùng hiệp nhất trong ơn gọi 
phục vụ mọi người. Như cha biết, DSF giúp vào những 
công việc của Tổng Giáo Phận trong các lãnh vực giáo 
dục, truyền bá Tin mừng và thờ phượng. Cách tốt nhất để 
cho việc cổ động thành công trong giáo xứ của cha là nhìn 
nhận những công tác mục vụ DSF có ảnh hưởng nhất đến 
giáo xứ và nhấn mạnh đến nó trong thông điệp của cha. 
Mỗi giáo xứ đều khác nhau, nhưng tất cả các giáo xứ đều 
được chia sẻ nguồn lợi từ công cuộc cổ động hàng năm 
này.
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Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. (2) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse
2. Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ và Thánh 

Cả Giu-se.
3. Tạ ơn Đức Mẹ và Thánh Giuse
4. Tạ ơn và xin bình an cho năm mới
5. Xin Tạ ơn
6. Tạ ơn và cầu bình an cho năm mới
7. (3) Cầu cho gia đình bình an
8. Cầu bình an cho năm mới
9. (4) Cầu bình an cho gia đình trong Năm Mới.
10. (2) Tạ ơn Chúa, cầu bình an cho gia đình.
11. Xin dâng các con cho Chúa.
12. Tạ ơn Chúa, xin ơn bình an khỏe mạnh.
13. Tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm mừng sinh nhật 60 

tuổi.
14. Cầu cho công việc làm ăn được may mắn và 

bình an trong Năm Mới.
15. Xin ơn thánh hóa công việc làm ăn của gia đình
16. Xin mau được khỏe mạnh
17. Tạ ơn và xin chữa lành và bình an

18. Xin ơn bình an và chữa lành

Chủ đề của DSF năm 2022 là: Tất Cả Vì Sự Vinh Hiển 
của Thiên Chúa.

Tôi đã cẩn thận duyệt xem đích đóng góp của mỗi giáo 
xứ. Đích đóng góp DSF cho Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam là $89,149.  Đích đóng góp được chuẩn nhận 
cho Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là $84,000. 
Với sự chú ý quan tâm và cổ động của cha, đích đóng góp 
này có thể đạt được, và tôi xin cha tiếp tục tận tình giúp 
cho thành quả tốt đẹp của chương trinh cổ động DSF năm 
nay. Nếu cha có thắc mắc hay vấn nạn gì, cha có thể liên 
lạc với đức Cha Phụ tá Italo Dell’Oro ở số 713-652-8203
Xin cha vui lòng dành thời gian tham dự buổi họp khởi 
động vào ngày thứ Năm 27 tháng Giêng tại Trung Tâm 
Chánh Tòa. Các chi tiết vật dụng sẽ được chuẩn bị sẵn để 
nhận vào lúc 9g30 sáng.

Tôi biết cha rất bận nhiều việc trong thời gian này nhưng 
xin cha vui lòng dành thời gian trong chương trình của cha 
để tham dự buổi họp. Các câu hỏi xin liên lạc với Barbara 
Joseph ở số 713-652-4417. Như thông lệ, xin cảm ơn về 
sứ vụ linh mục của cha và sự trợ giúp của cha cho chương 
trình cổ động DSF hàng năm. Với sự lãnh đạo của cha, 
chương trình cổ động DSF trong giáo xứ của cha sẽ thành 
công mỹ mãn. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho cha.

Thân Ái trong Chúa Kitô,
Damiel Cardinal DiNardo
Tổng Giám Mục Galveston-Houston

19. Cầu cho ông bà tổ tiên, cho gia đình được 
bình an Năm Mới.

20. Cầu cho tổ tiên và xin ơn khỏi bệnh
21. Cầu bình an, cầu cho ông bà cha mẹ và cho công 

việc làm ăn.
22. Tạ ơn, xin ơn bình an cho gia đình hai bên và 

cho các linh hồn
23. Cầu cho người yếu đau bệnh tật trong gia đình, 

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

24. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu 
cho tiên nhân, ông bà, cha mẹ nội ngoại, xin 
bình an cho gia đình trong Năm Mới.

25. Xin tạ ơn Chúa, cầu cho tiên nhân, cầu bình an.
26. Tạ ơn Chúa, cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ.
27. Tạ ơn và cầu cho tiên nhân
28. Cầu cho các linh hồn tiên nhân.
29. Cầu cho ông bà tổ tiên
30. Cầu cho ông bà cha mẹ.
31. (2) Cầu cho linh hồn các tiên nhân nội ngoại
32. Cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ nội ngoại
33. Cầu cho ông bà tổ tiên nội ngoại
34. Cầu cho tổ tiên, ông bà nội ngoại.
35. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu 

cho các linh hồn tiên nhân.
36. Linh hồn tiên nhân, thân nhân, ông bà cha mẹ.
37. Linh hồn ân nhân, bạn hữu và các linh hồn.
38. Cầu cho tiên nhân và các linh hồn
39. Cầu cho cha mẹ hai bên và các linh hồn
40. Tạ ơn, xin bình an, cầu cho tiên nhân và các linh 

hồn
41. Tạ ơn và xin bình an năm mới cho linh hồn các 

người thân
42. Xin tạ ơn Chúa, cầu cho linh hồn tiên nhân, họ 

hàng nội ngoại và các linh hồn.
43. Cầu cho các linh hồn trong Giáo xứ đã qua đời.
44. (4) Cầu cho các linh hồn
45. Cầu cho ông cố Augustino
46. Giỗ 33 năm hai linh hồn Đinh Công Đoàn và 

Nguyễn V. Minh
47. Linh hồn Giuse Vũ V. Mùi
48. Linh hồn Vicente, Dominico, Maria, Phêrô và 

Giuse
49. Linh hồn Giuse và Rosa
50. (2) Linh hồn Đaminh
51. Linh hồn Maria Catarina, Linh hồn Maria và các 

linh hồn
52. Linh hồn Giuse mới qua đời
53. Linh hồn Maria mới qua đời
54. Linh hồn Giuse Đoàn Xuân Dũng
55. Linh hồn Matta, Phê-rô và các linh hồn
56. Lễ giỗ hai linh hồn Gioan và 2 linh hồn Maria
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CẢM TẠ - THANK YOU
Giáo xứ xin cám ơn các mạnh thường quân sau đây 
đã đóng góp cho quỹ Tu Sửa Nới Rộng Nhà Thờ:
Ẩn danh   $   200
Ẩn danh    $1,000
Johnny Tran   $1,000
Ho Thi thuy   $2,000
Tam M Do    $1,000
Ẩn danh    $1,000
Hoàng Thủy    $1,000
Lam Duc Nguyen   $   100
Ẩn danh    $10,000

Tính đến ngày 03 tháng 02, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,087,297.  Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 
và gia đình.

Xin đính chính từ tuần trước:
Cha Hoàng Minh Toản $1,000 (thay vì $1,500)
Ủng hộ cho Hội Chợ Tết
BS Lâm Quang  Thắng    $1,500 (thay vì $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

57. Hai linh hồn Vinh sơn và Maria
58. (3) Linh hồn Maria
59. Linh hồn Maria Đinh Thị Nhiễu mới qua đời
60. Linh hồn Maria Xuyên, Phượng và Anton Điển
61. Lễ giỗ linh hồn Maria, Baotixita, tiên nhân và 

các linh hồn
62. Lễ giỗ linh hồn Maria Nguyễn T. Phúc
63. Linh hồn Maria Lưu Thị Rose
64. Các linh hồn Maria, Phêrô, Cecilia, Giuse, Anna 

và Rosa
65. Lễ giỗ linh hồn Phêrô và Anna
66. Giỗ 14 năm linh hồn Vicente
67. Linh hồn Phanxico Hoc, Maria Liên, các linh 

hồn
68. Linh hồn Phêrô
69. Linh hồn Maria Madalena
70. Linh hồn Anna và Phêrô
71. Linh hồn Giuse và Anna
72. Hai linh hồn Đaminh và linh hồn Rosa
73. Linh hồn Vicente
74. Linh hồn Phaolo Hiếu
75. Linh hồn Phanxico Xavie và 2 linh hồn Maria
76. Cầu theo ý chỉ người xin.
77. Cầu cho ông bà nội ngoại, linh hồn Giu-se Ma-

ria, Giu-se An-na, Phê-rô Maria.
78. Cầu cho linh hồn tiên nhân, linh hồn Giu-se và 

linh hồn Maria.
79. (2) Cầu cho linh hồn tiên nhân, linh hồn Maria 

Catarina, linh hồn Maria mới qua đời.
80. Các linh hồn tiên nhân, linh hồn Giu-se và Ma-

ria, lễ giỗ.
81. Cầu cho tổ tiên ông bà, các linh hồn Đaminh, 

A-nê, Maria và các linh hồn.
82. Ba linh hồn Phê-rô và linh hồn Martha.
83. Hai linh hồn An-na.
84. Linh hồn ông Huỳnh Văn Sáng, giỗ 13 năm.
85. Linh hồn Phê-rô, giỗ 5 năm.
86. Linh hồn Lucia Nguyễn Thu Huyền, giỗ 3 năm, 

linh hồn Phê-rô Nguyễn Văn Mùi, giỗ 1 năm và 
linh hồn An-na.

87. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Tâm, giỗ 2 năm.
88. Linh hồn Martha, lễ giỗ.
89. Linh hồn Maria, lễ giỗ
90. Linh hồn An-tôn, lễ giỗ.
91. Linh hồn An-na, lễ giỗ.
92. Linh hồn Vicente và An-na, lễ giỗ.
93. Linh hồn Tê-rê-sa, mới qua đời
94. Linh hồn Cecilia Hoàng Thị Rựu.
95. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
96. Linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Nhất.
97. Linh hồn Phê-rô Nguyễn Văn Mậu.

98. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.

99. Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
100. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Út.
101. Linh hồn Giu-se Phạm Triệu.
102. Linh hồn Giu-se Nguyễn Quý Chức.
103. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Thùy.
104. Linh hồn Giu-se Bằng.
105. Linh hồn Maria, Giu-se, Đaminh và 1 linh 

hồn.
106. Linh hồn Đaminh Nguyễn Trung Thành, 

Micae Nguyễn Hồng Phúc.
107. Hai linh hồn Maria.
108. Linh hồn Monica và Tô-ma.
109. Linh hồn Đaminh Kim Quang Ty và Phê-rô.
110. Ca đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời xin cầu 

cho linh hồn Maria Cao Thị Hoa.
111. Đoàn Tông Đồ Fatima xin cầu cho đoàn viên 

còn sống cũng như đã qua đời.
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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 03 tháng 02, 
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. 

THÔNG BÁO TÔN VƯƠNG 
 Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin kính mời quý Cha, 
quý Thầy Phó tế, quý Anh Em đoàn viên và gia đình 
đến tham dự 

Buổi Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu 
Tại:  tư gia anh chị Hùng -Betty

Địa chỉ :  9529 Radio Rd., Houston ,tx 77085 
Vào lúc:  3g chiều Chúa Nhật Ngày 13/2/22

Kính mong quý Cha ,quý Thầy, quý Anh em và gia 
đình dành thời gian đến tham dự đông đủ. 
Thay mặt Đoàn,
Giuse Đinh văn Ngọc, Đoàn trưởng

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Em biết phá thai là sai, nhưng phải 
giải nghĩa làm sao cho người khác biết là 
sai?” Caitlin H., 15 tuổi 

Đ: Có hai cách nói mà bạn có thể làm được: thứ nhất là 
dùng luân lý thông thường mà tất cả mọi người đều chấp 
nhận và thứ hai là dùng đạo lý đã được mặc khải. 
 
Trước hết, theo luân lý thông thường thì không ai có 
quyền lấy đi mạng sống của một người vô tội. Theo đó, 
giải thích việc mỗi đứa trẻ là một con người riêng biệt, 
khác hẳn với mẹ của nó. Mỗi đứa trẻ có bản dạng di 
truyền riêng biệt, giới tính, nhịp tim, sóng não, mắt, tay, 
chân, v.v. Mình phải đặt câu hỏi với những người khác 
xem xã hội thực sự đang giật lùi hay tiến lên khi cho 
phép những đứa trẻ bị giết như một giải pháp cho các 
tệ nạn xã hội. Đồng ý rằng phụ nữ có quyền trên cơ thể 
họ giống như nam giới, nhưng những quyền này bị hạn 
chế khi chúng ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. 
Phá thai trực tiếp liên quan đến ít nhất hai cơ thể: cơ thể 
của người mẹ và cơ thể của thai nhi. Quyền của thai nhi 
đang bị phủ nhận hoàn toàn trong việc phá thai. 
 
Tiếp theo, hãy thảo luận về những gì đã được Thiên 
Chúa mặc khải.  Kinh Thánh dạy rằng trẻ em là món quà 
của Thiên Chúa.  Chúa biết từng đứa trẻ ngay từ giây 
phút đầu tiên trong bụng mẹ (Gr 1: 5; Is 41: 2, 44:24; 
GLCG 2270). Sau đó, hãy hỏi người đó, “Nếu bạn là 
Thiên Chúa, bạn sẽ nghĩ sao khi những món quà quý 
báu của mình đang bị giết một cách tàn bạo khi vẫn còn 
trong bào thai của người mẹ, nơi phải là an toàn nhất 
trên thế giới không?” 
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Nếu ai đó bảo bạn không nên đưa tôn giáo vào cuộc 
thảo luận, hãy giải nghĩa rằng mọi vấn đề đều là về tôn 
giáo. Luật pháp của Chúa tồn tại vĩnh viễn. Luật pháp 
của Chúa không phải do con người tạo nên. Hiện tại, bàn 
thảo ở đây chỉ là chia sẻ với nhau để hiểu biết những luật 
này là gì (Xuất 20:13). Và vì thế, tất cả những thảo luận 
trở thành tranh luận với Chúa,chứ không phải với phong 
trào Bảo Vệ Sự Sống.

(Câu hỏi #150 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “I know abortion is wrong, but how can I tell oth-
ers why it is wrong?”  Caitlin H., 15

A: There are two approaches you can take.  The first is 
to use moral principles that all people generally accept.  
The second is to appeal to revelation.

Begin with the idea that no one has the right to take the 
life of an innocent person.  Then discuss how the baby is 
a separate human being, distinct from his or her mother.  
Each child has his or her own unique genetic identity, 
gender, heartbeat, brain waves, eyes, hands, feet, and 
so on.  Challenge others to consider whether society 
is actually moving backward or forward when it per-
mits its young to be killed as a solution to its problems.  
Acknowledge that women do have certain rights over 
their bodies, just as men do, but these rights are limited 
when they affect other people’s rights.  Abortion directly 
involves at least two bodies: the body of the mother and 
that of her unborn child.  The child’s rights are being 
radically denied in abortion.

Then discuss what has been revealed by God.  Point out 
that the Bible teaches that children are a gift from God.  
God knows each child from his or her first moment in 
the womb (Jer 1:5; Is 41:2, 44:24; CCC 2270).  Then ask 
the person, “Do you think God is pleased that His pre-
cious gifts are being brutally killed in what should be the 
safest place on earth - the mother’s womb?”

If people tell you not to bring religion into the discus-
sion, point out that everything is ultimately a religious 
issue.  God’s laws exist.  They are not made up by man.  
You are simply sharing what these laws are (Ex 20:13).  
Their argument then is really with God, not with the pro-
life movement. 

ĐỨC THÁNH CHA CHÚC MỪNG 
CÁC NƯỚC MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN

Sau khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 30/1/2022, 
Đức Thánh Cha đã gửi lời cầu chúc bình an và sức khoẻ 
đến các nước mừng Tết Nguyên Đán sắp tới.
Hồng Thủy - Vatican News

Đức Thánh Cha nói: "Ngày 1/2, khắp vùng Viễn Đông, 
cũng như nhiều nơi trên thế giới, sẽ mừng Tết Nguyên 
đán. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chào thân ái và cầu chúc 
rằng trong Năm Mới mọi người được bình an, sức khỏe và 
cuộc sống bình an và an lành."

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ: "Thật đẹp biết bao khi gia 
đình tìm được cơ hội quây quần, cùng nhau trải qua những 
giây phút yêu thương, vui vẻ! Thật không may, nhiều gia 
đình sẽ không thể đoàn tụ trong năm nay do đại dịch. Tôi 
hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có thể vượt qua thử thách." 

Cuối cùng, Đức Thánh Cha hy vọng rằng "nhờ thiện chí 
của các cá nhân và sự liên đới của các dân tộc, toàn thể 
gia đình nhân loại sẽ có thể đạt được các mục tiêu thịnh 
vượng về vật chất và tinh thần với sự năng động được đổi 
mới."

Trước khi chúc mừng Tết Nguyên Đán Đức Thánh Cha 
nhắc các tín hữu về Ngày Thế giới Bệnh Phong. Ngài 
bày tỏ sự gần gũi với những người mắc căn bệnh này và 
hy vọng họ được hỗ trợ thiêng liêng và trợ giúp y tế. Đặc 
biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: "Cần phải cùng nhau 
làm việc để những người này được hòa nhập hoàn toàn, 
vượt thắng mọi sự phân biệt đối xử liên quan đến một 
căn bệnh mà không may là vẫn còn ảnh hưởng đến nhiều 
người, đặc biệt là trong những hoàn cảnh xã hội thiệt thòi 
hơn."
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HỘI CHỢ XUÂN NHÂM DẦN 
29 THÁNG 1, 2022

CÁM ƠN
Ban Tổ Chức Hội chợ Xuân Nhâm Dần 2022 xin 

chân thành cám ơn tất cả quý Ân Nhân sau đây: 
1. Cha Xứ    $350 gift cards  
2. Joseph Nursery   100 chậu hoa 
3. Nha sĩ Lâm Quang Thắng  $1,500 
4. Anh chị Thăng-Điệp  $500 
5. Anh Nguyễn Hoài   $400 
6. Thầy cô Nguyễn Anh Tú  $1,000 
7. Giovanni & Celine   $1,250 
8. Ông Bà Nguyễn Triệu  5 gallons nước mát 

Chúng tôi cũng xin cám ơn nhóm VCSA, nhóm VAPhA 
và nhà thuốc HEB đã thực hiện chương trình y tế cộng 
đồng.  Xin cám ơn các em trong đội lân Vovinam và 
thầy Đoàn, nhóm múa của giáo xứ và nhóm múa của 
hội VSA trường đại học Rice. 

Chúng con cũng xin chân thành cám ơn các quý vị đã 
đến tham dự và cùng chung vui mừng Xuân Nhâm Dần 
của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Ban Tổ Chức Hội chợ Tết 2022
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TÂM TÌNH CHỦ CHĂN

Kính gửi Quý Anh Chị Em, 
Cuộc bao vây và tấn công gần đây 
vào một giáo đường Do Thái, Giáo 
đoàn Beth Israel, gần Dallas là một 
sự kiện không thể im lặng; một nơi 
cầu nguyện và thờ phượng của tôn 
giáo đã bị tấn công bởi một phần tử 
cực đoan. 
 
Rất may là bạo lực đã được hạn chế ở mức tối thiểu, nhờ 
vào sự tập luyện của các giáo sĩ Do Thái và những người 
khác có mặt ở đó, cũng như sự bảo vệ và kiểm soát chặt 
chẽ của cơ quan cảnh sát địa phương và cơ quan tình báo 
liên bang FBI. Kẻ tấn công đã bị giết và một số những 
người khác bỏ trốn. 
 
Đây là một kinh nghiệm thương đau và là một phần của 
danh sách các sự kiện chống Do Thái ngày càng gia tăng 
ở đất nước này và trên toàn thế giới. Chúng tôi muốn bày 
tỏ và chia sẻ sự lo lắng của cộng đồng Do Thái và lên án 
những sự phá hoại về tôn giáo. Nơi cầu nguyện và thờ 
phượng phải được mọi người coi là linh thiêng. Quyền tự 
do tôn giáo của chúng ta bị cắt giảm khi những vụ việc 
đau lòng này bị lặp lại. Chúng tôi tiếp tục hoạt động vì 
công lý trong tất cả các lĩnh vực của đời sống tôn giáo ở 
đất nước này, và chúng tôi cầu xin một nền hòa bình thực 
sự và mọi người thêm tôn trọng tất cả các tôn giáo và biểu 
hiện của tôn giáo. 
 
Ngày 22 tháng 1 năm nay kỷ niệm 49 năm ngày phán 
quyết Roe v. Wade của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hợp pháp 
hóa việc phá thai tại quốc gia này. Những năm sau đó, 
chúng ta đã chứng kiến   nhiều điều luật khác nhau của 
nhiều tiểu bang hạn chế việc phá thai.  

Chúng ta đã có thể  hạn chế, làm giảm thiểu được là nhờ 
vào những hoại động ngày một lớn mạnh của phong trào 
Pro-Life (Bảo Vệ Sự Sống), một trong những phong trào 
quan trọng nhất ở Hoa Kỳ vào những thập kỷ gần đây. 
Hiện nay, đi đầu trong những hoạt động quan trọng này là 
hàng nghìn người trẻ tuổi đang làm việc thật nhiệt tình và 
đầy sáng tạo để đẩy mạnh ý tưởng sự sống con người là 
một món quà, thúc đẩy thay đổi luật pháp và không ngừng 
giúp đỡ và hỗ trợ những phụ nữ đang mang thai trong 
trường hợp khó khăn để bảo toàn sự sống. 
 
Tôi rất thán phục nhiều thanh thiếu niên và người trẻ của 
chúng ta đã đi loan báo Tin Mừng Sự Sống và những phản 
ảnh của Tin Mừng vào đời sống của thế giới chung quanh 
chúng ta. 

 
Tòa án Tối cao hiện đang cứu xét một số đạo luật rất quan 
trọng về việc bảo toàn sự sống ở cấp tiểu bang; rất có thể 
sẽ lật ngược phán quyết Roe v. Wade trong năm nay. 
 
Không cần biết quyết định sẽ ra sao, công việc thiết yếu 
và cần làm hiện nay của phong trào Bảo Vệ Sự Sống vẫn 
phải tiếp tục. Điều quan trọng nhất là tất cả chúng ta trong 
phong trào tốt lành này cần phải chú ý đến những người 
đang gặp khó khăn, sợ hãi, nghèo khổ, hoặc chán nản khi 
đang mang thai. Sự giúp đỡ tích cực và các giải pháp thực 
tế của chúng ta là cách cụ thể để cho những người còn 
hoài nghi thấy rằng chúng ta có thể yêu thương cả bà mẹ 
lẫn trẻ nhỏ và muốn cả hai đều được tốt lành. 
 
Đã có nhiều nhóm đang làm điều này, bao gồm cả tổ 
chức Từ thiện Công giáo (Catholic Charities) của chúng 
ta.  Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải liên tục thể hiện mình là 
những người tranh đấu cho trẻ em, phụ nữ và gia đình. 
 
Hơn 25 năm trước, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong 
thông điệp Evangelium Vitae, một bài viết thần học quan 
trọng, đã làm sáng tỏ cho chúng ta và cho toàn thế giới ý 
nghĩa sâu xa nhưng dễ hiểu của con người. Ngài kêu gọi 
chúng ta tìm hiểu thêm về “ơn gọi để loan truyền giá trị 
không định được của sự sống con người, ngay cả trong 
giai đoạn sinh sôi, nẩy nở.” 
 
Sự sống con người vượt qua danh giới của đời sống trên 
trái đất này. Sự tồn tại trên trái đất này là giai đoạn đầu 
của một kế hoạch toàn phần của Đấng Tạo Hóa để chúng 
ta được tham gia vào sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa.  
Con người là linh thiêng. Chúng ta phải công bố và sống 
với sự thật này, vẻ đẹp này!

Hồng Y Daniel DiNardo, 
Địa phận Galveston-Houston
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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

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.

THƯ MỜI
Phong trào Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ CTTĐVN, 
xin thông báo và kính mời Ông Bà, Cô Bác, Anh Chị Em đến 
tham dự

Giờ Chầu Thánh Thể Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót 
Tại Nhà thờ, 

Lúc 3 giờ chiều 
Ngày Chúa Nhật, ngày 13 tháng 02, 2022

TIỀN THU TRONG TUẦN
30/01/2022 $13,726 quyên cuối tuần
  $55,890 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 6 Thường Niên Năm C 

BÀI ĐỌC I: Gr 17, 5-8
“Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho 
người tin tưởng vào Thiên Chúa”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Đây Chúa phán: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, 
họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ 
thì sống xa Chúa. Họ như cây cỏ trong hoang địa, không 
cảm thấy khi được hạnh phúc; họ ở những nơi khô cháy 
trong hoang địa, vùng đất mặn không người ở. Phúc thay 
cho người tin tưởng vào Thiên Chúa, và Chúa sẽ là niềm 
cậy trông của họ. Họ sẽ như cây trồng nơi bờ suối, cây đó 
đâm rễ vào nơi ẩm ướt, không sợ gì khi mùa hè đến, lá 
vẫn xanh tươi, không lo ngại gì khi nắng hạn mà vẫn sinh 
hoa kết quả luôn.  Đó là lời Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6
Đáp: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 
39, 5c).

Xướng:
1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không 
đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung 
với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật 
Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày. - Đáp.

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng 
mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm 
đều thịnh đạt. - Đáp.

3) Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió 
cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và 
đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 12. 16-20
“Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lòng tin của anh em 
cũng là hão huyền”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 
Côrintô.

Anh em thân mến, nếu Đức Kitô được rao giảng rằng 

Người đã từ cõi chết sống lại, thì làm sao có người trong 
anh em cho rằng không có sự sống lại từ cõi chết? Vì nếu 
kẻ chết không sống lại, Đức Kitô cũng đã không sống lại. 
Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lòng tin của anh em 
cũng là hão huyền, và hiện anh em vẫn còn ở trong tội lỗi 
của anh em. Như thế ai đã chết trong Đức Kitô, cũng bị 
tiêu huỷ cả. Nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Kitô trong 
cuộc đời này mà thôi, thì chúng ta là những người vô phúc 
nhất trong thiên hạ.

Nhưng không, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả 
đầu mùa của những người đã yên giấc.  Đó là lời Chúa.
 
ALLELUIA:  Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời 
Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến 
và ở trong người ấy. - Alleluia.
 
TIN MỪNG:  Lc 6, 17. 20-26
“Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ 
giàu có”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai 
tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có 
đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, 
Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để 
nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật. Bấy giờ 
Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các 
ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của 
các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói 
khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là 
những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui 
cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta 
thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên 
các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân 
hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ 
bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các 
tiên tri y như thế.

“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi 
hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã 
được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn 
cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu 
sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca 
tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như 
vậy với các tiên tri giả”.  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!

THÁNH LỄ MỪNG XUÂN 
TẾT NHÂM DẦN 2022

Chúa nhật 6 Tháng 2, 2022, 11 giờ sáng
Lì xì, Đốt pháo, Múa lân, ...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
XUÂN NHÂM DẦN 2022
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