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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
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  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
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ĐẶT HY VỌNG NƠI CHÚA
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LỊCH PHỤNG VỤ
13 Tháng 2, 2022 - 19 Tháng 2, 2022

CHÚA NHẬT 13/01/2022 - 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”.
  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”.
  TIN MỪNG:  Lc 6, 17. 20-26
  “Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là 
  kẻ giàu có”.

THỨ HAI 14/02/2022 Thánh Cyril, Trinh nữ và thánh 
Methodius, Giám mục - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   Gc 1, 1-11
  TIN MỪNG: Mc 8, 11-13 

THỨ BA 15/02/2022 
  BÀI ĐỌC I:    Gc 1, 12-18
  TIN MỪNG:  Mc 8, 14-21

THỨ TƯ 16/02/2022 
  BÀI ĐỌC I:   Gc 1, 19-27
  TIN MỪNG:  Mc 8, 22-26

THỨ NĂM 17/02/2022 
  BÀI ĐỌC I:    Gc 2, 1-9
  TIN MỪNG:  Mc 8, 27-33

THỨ SÁU 18/02/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Gc 2, 14-24. 26
  TIN MỪNG:  Mc 8, 34-39 (Hl 8, 34 - 9, 1)

THỨ BẢY 19/02/2022 
  BÀI ĐỌC I:   Gc 3, 1-10
  TIN MỪNG:  Mc 9, 1-12  (Hl 2-13)

PHÚC CHO NGƯỜI 
ĐẶT HY VỌNG NƠI CHÚA

Hy vọng điều gì đó có nghĩa là muốn 
được điều đó và mong được nó. Hy vọng 
vào nhân đức đối thần là “ước muốn 
nước trời và được sự sống đời đời là hạnh 
phúc của chúng ta, đặt tin tưởng nơi các 
lời hứa của Chúa Kitô và không dựa vào 
sức riêng mình, nhưng vào sự trợ giúp của ơn Chúa Thánh 
Thần” (GLCG 1817). Câu hỏi đặt cho chúng ta trong các 
bài đọc hôm nay là “Tôi đặt hy vọng của mình ở đâu?”

Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Jeremiah nghiền ngẫm lời: 
“Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào 
sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa.” 
Jeremiah nói là những người sống xa Chúa và đặt kỳ vọng 
nơi con người sẽ phải chuốc lấy những hậu quả tiêu cực, 
bởi vì chúng ta không thể tự mình khỏa lấp những nhu cầu 
và khát vọng của mình.

Jeremiah thành thật. Ông hiểu bản tính sa ngã của con 
người. Thường chúng ta dễ dựa vào sức riêng nơi mình 
và nơi những người khác. Khi mọi sự tốt đẹp, chúng ta 
thường nghĩ đó là do sự thông minh, tài giỏi, biết cách 
hay là do công sức của mình. Nhưng chung qui, cuộc đời 
chúng ta và mọi cái khác đều tùy thuộc nơi tình liên hệ 
của chúng ta với Thiên Chúa, vì chỉ có ngài có thể cứu 
chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chỉ có Ngài 
mới có thể cứu chúng ta. Chúng ta không thể tự cứu mình 
khỏi tội lỗi và sự chết, và cũng chẳng ai khác có thể cứu 
chúng ta. Chỉ Thiên Chúa mới có thể cứu, và ngài đã làm, 
qua công nghiệp của Con ngài là đức Giê-su Kitô.

Bài Tin Mừng hôm nay là một hiệp ước nho nhỏ về sự hy 
vọng, ít nhất cho chúng ta tia sáng để nhận ra hy vọng của 
chúng ta rất có thể dễ bị sai lầm. Chúng ta thường nghĩ 
nếu đặt hy vọng nơi người này hay điều nọ, chúng ta sẽ 
không phải đau khổ. Nhưng đời sống Kitô hữu không phải 
là để tránh đau khổ. Đời sống Kitô hữu gồm cả việc đi tìm 
ý nghĩa trong đau khổ, trong niềm hy vọng của chúng ta 
nơi Giê-su Đức Kitô. Ơn cứu chuộc nơi Đức Kitô làm đảo 
lộn những giá trị văn hóa. Những người đau khổ, người 
nghèo, người đói khát, người than khóc, người bị bách 
hại – lại là những người giầu có sung túc hơn trong tinh 
thần bởi vì họ không còn gì khác hơn là chính Chúa. Một 
cách nào đó, chúng ta càng bị lấy đi bao nhiêu ở đời này, 
chúng ta càng trở nên giầu có sung túc hơn khi chúng ta 
tùy thuộc vào Thiên Chúa.

Khi chúng ta cầu nguyện với các bài đọc hôm nay, chúng 
ta tự vấn chính mình, “Tôi đặt hy vọng của mình ở đâu? 
Có phải tôi đặt hy vọng hoàn toàn nơi Chúa hay đặt hy 
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Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. (9) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se.
2. Tạ ơn thánh Ephenia, Justina và Cecilia
3. Tạ ơn cha Trương Bửu Diệp
4. Tạ ơn Chúa, nhân kỷ niệm mừng sinh nhật.
5. Tạ ơn Chúa cho gia đình một năm bình an
6. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Cha Diệp và cầu bình an 

cho gia đình.
7. Tạ ơn và cầu bình an trong năm mới
8. (3) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, 

cầu bình an cho gia đình trong năm mới.
9. Tạ ơn Chúa trong năm cũ và cầu bình an trong 

năm mới.
10. (3) Cầu bình an cho gia đình
11. Tạ ơn Chúa, cầu bình an cho những người đi xa 

được trở về nhà bình an.
12. Tạ ơn Chúa, cầu bình an cho gia đình trong năm 

mới và công việc làm ăn tốt đẹp.
13. Cầu cho công việc làm ăn của gia đình trong 

năm mới bình an.
14. Cầu bình an cho năm mới.
15. Cầu bình an cho các thành viên trong gia đình.
16. Cầu cho việc học hành của con cái đạt kết quả 

tốt trong Năm Mới.
17. Tạ ơn Chúa, xin ơn chữa lành và bình an
18. Cầu cho gia đình bình an và xin ơn chữa lành.
19. Tạ ơn và xin được chữa lành
20. Xin ơn chữa lành
21. Cầu cho con các con
22. Cầu cho những 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.

23. Cầu cho linh hồn ông bà cha mẹ
24. Cầu cho linh hồn tổ tiên
25. (2) Cầu cho tổ tiên, ông bà cha mẹ.
26. (3) Cầu cho linh hồn các tiên nhân
27. (2) Cầu cho các tiên nhân nội ngoại
28. Cầu cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn.
29. Tạ ơn Chúa, cầu bình an cho gia đình trong năm 

mới, cho linh hồn tổ tiên ông bà nội ngoại.
30. Cầu cho các linh hồn trong gia đình đã qua đời 

và các linh hồn mồ côi.
31. Cầu cho các linh hồn trong Giáo xứ đã qua đời.
32. Linh hồn các linh mục
33. Cầu cho các linh hồn mồ côi
34. (3) Cầu cho các linh hồn.

35. Linh hồn Helena, Giuse và Theresa

vọng nơi con người và ở những cái khác?
L. M. Giuse Trần J. Khả

BLESSED ARE THEY 
WHO HOPE IN THE LORD

To hope for something is to have the desire for something 
and the expectation of receiving it. To have hope as a 
theological virtue is to “desire the kingdom of heaven and 
eternal life as our happiness, placing our trust in Christ's 
promises and relying not on our own strength, but on the 
help of the grace of the Holy Spirit” (CCC 1817). The 
question that lies before us in today’s readings then, is, 
“Where am I placing my hope?”

In the first reading, the prophet Jeremiah minces no 
words:  Cursed is the one who trusts in human beings, 
who seeks his strength in flesh, whose heart turns away 
from the Lord. Jeremiah is saying that those who turn 
away from God and seek hope in mere humanity will 
endure negative consequences, because we cannot, on our 
own, truly fulfill our deepest needs and desires.

Jeremiah is being honest. He understands our fallen 
human nature. All too often we end up relying only on 
ourselves and on others. When things are going well, we 
often fall into the thinking that it’s because of our intel-
ligence, our skills, our know-how, or the result of some-
thing we did. But ultimately, our life and everything in it 
is dependent on our relationship with the Lord because 
only he can offer us salvation and eternal life. Only he can 
save us. We cannot save ourselves from sin and death, nor 
can anybody else. Only God can save, and he has, through 
the merits of his Son, Jesus Christ.

Today’s Gospel is a bit of a small treatise on hope, at least 
in the sense of shining light on how our hope can become 
misplaced. We so often think to ourselves that if we place 
our hope in this person or that thing, then we will avoid 
suffering. But the Christian life is not about avoiding 
suffering. The Christian life includes finding meaning in 
suffering through the hope we have in Christ Jesus. The 
redemption found in Christ turns cultural norms on their 
head. Those who are suffering – the poor, the hungry, the 
weeping, and the persecuted – are much richer spiritually 
because they have nothing left other than the Lord. In a 
certain sense, the more we have stripped away from us in 
this life, the richer we become as we rely more and more 
on the Lord.

As we pray with the readings today, let us ask ourselves, 
“Where am I placing my hope? Am I placing my hope 
solely in the Lord or is my hope being placed in people or 

things?”

Blessed are they who hope in the Lord … For the Lord 
watches over the way of the just, but the way of the 
wicked vanishes.
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36. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, 
cầu theo ý chỉ người xin.

37. Linh hồn Anna, 2 Phaolo, Stephano, Vicente và 
Lucia

38. Linh hồn Maria, 2 Gioan Baotixita và các linh hồn
39. (2) Linh hồn Đaminh và Maria
40. Linh hồn Gioanna, 2 Giuse và các linh hồn
41. Linh hồn Giuse, tiên nhân và các linh hồn
42. Linh hồn Phêrô Tri và Maria Nhường
43. Linh hồn Giuse Phạm Ngọc Tuấn
44. Cầu cho ông bà nội ngoại và 2 linh hồn Maria
45. Lễ giỗ linh hồn Vũ thị Vấn
46. Lễ giỗ linh hồn Phêrô
47. Linh hồn Giuse Vũ Văn Mùi
48. Linh hồn Đaminh Hương, Maria Huê, Maria Hà 

và xin ơn bình an
49. Tạ ơn, xin bình an và cầu cho các linh hồn Phanxi-

co, Đaminh và tiên nhân
50. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
51. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
52. Cầu cho các linh hồn Teresa, Maria, Giuse, 

Vicente và các linh hồn
53. Linh hồn Benado Phạm Chí Cường
54. Linh hồn Phêrô Nguyễn V. Phi
55. Hai linh hồn Maria
56. Tạ ơn sinh nhật 70 năm và cầu cho linh hồn Eliza-

beth
57. Linh hồn Maria mới qua đời
58. Lễ giỗ linh hồn Phêrô
59. Linh hồn Madalena và Phêrô
60. Linh hồn Anton
61. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Liêm
62. Linh hồn Maria Láng và Teresa Hán
63. Linh hồn Anphongso và các linh hồn
64. Linh hồn Giuse và Madalena
65. Linh hồn Maria Catarina và Maria
66. Các linh hồn Matta, Gioan và Maria
67. Cầu cho linh hồn Gioan Baotixita Dũng và xin ơn 

bình an
68. Linh hồn Anton và ông bà
69. Linh hồn Gioan Kim và Maria, Cosma và Anna
70. Linh hồn Agata
71. Các linh hồn Daminh Maria, Gioan Baotixita, 

Catarina, Maria và tổ tiên
72. Linh hồn Phaolo, Giuse và Maria
73. Linh hồn Giuse Tuấn
74. Linh hồn Phêrô Tri
75. Các linh hồn Toma, Matta, Madalena và Gioan 

Baotixita
76. Tạ ơn và cầu cho các linh hồn Phêrô, Maria, 

Dominico, Goan Baotixita và các linh hồn
77. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Giuse và Maria

78. Linh hồn Maria Cao Thị Huyền

79. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Phaolo Nguyễn V. 
Ký và các linh hồn

80. Cầu cho các linh hồn tiên nhân, linh hồn Nicolas 
và xin bình an

81. Linh hồn Gioankim Bùi Kim Thao
82. Linh hồn Phêrô, Anatanico, Phaolô và các linh hồn
83. Linh hồn Giuse và Cecilia
84. Linh hồn Phêrô Trần Văn Nhung
85. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu cho 

các linh hồn Gieronimo và An-na, các linh hồn 
thân nhân đã qua đời và các linh hồn.

86. Tạ ơn Chúa, xin ơn chữa lành và cầu cho linh hồn 
Đaminh và Micae.

87. Tạ ơn Chúa trong năm cũ, cầu xin Chúa trong năm 
mới, cho linh hồn Anna Phạm Thị Điểm, linh hồn 
Phê-rô Nguyễn Văn Toan, giỗ 2 năm. 

88. Hai linh hồn Maria, 2 linh hồn Gioan Baotixita.
89. Cầu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các linh hồn 

Martha và An-na.
90. Xin ơn chữa lành bệnh, cầu cho linh hồn Phê-rô, 

giỗ 5 năm.
91. Cầu bình an cho năm mới, cho linh hồn Giu-se và 

Maria.
92. Linh hồn Anna Maria và các linh hồn, các thai nhi.
93. Các linh hồn Thomas, An-na, An-tôn, 2 Maria, 

An-na, Martha, Theresa.
94. Cầu cho các linh hồn Theresa, lễ giỗ, linh hồn 

Gioan Baotixita, lễ giỗ; các linh hồn tổ tiên nội 
ngoại, các linh hồn; xin lễ tạ ơn và cầu bình an.

95. Linh hồn tiên nhân, linh hồn Maria Catarina, linh 
hồn Maria mới qua đời.

96. Hai linh hồn Phanxico Xavie, 2 linh hồn Đaminh 
và Maria.

97. Ba linh hồn Phê-rô, các linh hồn mồ côi và linh 
hồn An-na Lê Thị Thạnh, lễ giỗ.

98. Linh hồn Theresa, mới qua đời tại California.
99. Linh hồn Maria Võ Hồng Vân, giỗ 30 năm.
100. Linh hồn Maria, giỗ 15 năm.
101. Linh hồn Phê-rô Lê Văn Toán, giỗ 13 năm.
102. Linh hồn Maria Đinh Thị Yêu, giỗ 9 năm.
103. Linh hồn Maria Đặng Linh Trúc, giỗ 7 năm, 

Phê-rô Phạm Văn Hòa, giỗ 5 năm, Maria, giỗ 100 
ngày.

104. Linh hồn Phê-rô Lê Thắng Trung, giỗ 2 năm.
105. Linh hồn Lucia Nguyễn Thu Huyền, giỗ 3 năm, 

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

106. Linh hồn Phao-lô và Maria, lễ giỗ.
107. Linh hồn Theresa và An-tôn, lễ giỗ.
108. Linh hồn Nguyễn Văn Minh, lễ giỗ.
109. Linh hồn Maria, lễ giỗ và các linh hồn.
110. Linh hồn Theresa Nguyễn Thị Loan, mới qua 

đời tại California.
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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 09 tháng 02, chúng tôi chỉ còn khoảng 5 
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:

Vũ Văn Tính & Phạm Thị Vui   $ 1,000
Nguyễn Thanh & Phước  $10,000
Dung Trần & Nguyễn Lệ Hằng $ 3,000
Đào Minh Thông   $ 1,000
Ẩn danh     $    410
Ẩn danh     $      20
Nguyễn Chí Dũng   $ 1,000
Thái Loan    $    500

Tính đến ngày 10 tháng 02, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,104,727.  Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

111. Linh hồn Linh mục Giu-se Trần Ngọc 
Thanh, OP mới qua đời tại VN.

112. Linh hồn Đaminh Lương Thanh Hương, giỗ 
8 năm, và linh hồn Linh mục Giu-se Trần Ngọc 
Thanh, OP, mới qua đời tại Kontum, VN.

113. Linh hồn Theresa Trần Thị Dung, mới qua đời 
tại Houston.

114. Linh hồn Cecilia Hoàng Thị Rựu.
115. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
116. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
117. Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
118. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Thùy.
119. Linh hồn Phê-rô Tạ Quang Lịch.
120. Linh hồn Giu-se Trần Kim Phú.
121. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Kính.
122. Linh hồn Maria Madalena Dương Kim Tuyết.
123. Linh hồn Phê-rô Đinh Tất Muộn.
124. Linh hồn Phê-rô Đinh Tất Muộn và Phê-rô 

Nguyễn Văn Thơ.
125. Linh hồn An-tôn Đỗ Viết Điển, Maria Mai Thị 

Xuyên, Maria Trần Thị Phượng.
126. Linh hồn Maria.
127. Linh hồn Đaminh.
128. Linh hồn Gioan Baotixita.
129. Linh hồn Đaminh Nguyễn Trung Thành, linh 

hồn Micae Nguyễn Hồng Phúc.
130. Linh hồn Giu-se và Maria.
131. Linh hồn Đominico và An-na.
132. Linh hồn Giu-se và An-na.
133. (2) Linh hồn Gioan và An-na.
134. Linh hồn Gioakim và An-na.
135. Linh hồn Phanxico Xavie và 2 linh hồn Maria.
136. Linh hồn Tiên nhân, Maria và Giu-se.
137. Linh hồn Đaminh Kim Quang Ty và linh hồn 

Phê-rô.
138. Ca đoàn Thánh Gia, xin cầu cho linh hồn Maria 

Nguyễn Thị Liên.

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

HỘI CHỢ
Năm nay, Hội đồng Mục Vụ và các ban/đoàn thể của 
giáo xứ, với sự đồng ý của hai Cha, đã quyết định tổ 
chức  
 HỘI CHỢ CRAWFISH 

(CRAWFISH FESTIVAL) 
vào cuối tuần 22-24 tháng 4, 2022

Chúng tôi sẽ thông báo sau, khi có thêm chi tiết.  Xin 
quý vị dành cuối tuần này để đến chung vui và ủng hộ 
cho giáo xứ.  Xin cám ơn.
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LỄ TỔ TIÊN ĐẦU NĂM 
TẠI NGHĨA TRANG FOREST PARK EAST

Sáng thứ Bảy, lúc 10g sáng ngày 5 tháng 2, 2022, hai Cha Chánh và Phó xứ đã cùng với các cha cử hành Thánh lễ đầu 
xuân cầu cho linh hồn Ông bà tổ tiên và thân bằng quyến thuộc được chôn cất tại Vườn An Nghỉ, nghĩa trang For-
est Park East.  Không khí sáng mùa xuân trong xanh với nắng mới, tuy vẫn còn hơi lạnh nhưng không làm giảm sút 
số người đến tham dự.  Xin cám ơn Anh Mão, vị phó nhòm đặt để của giáo xứ, đã không quản ngại ghi lại thánh lễ 
này qua ống kính có một không hai của anh. Xin xem phần Sinh Hoạt - New Activities trên trang mạng của giáo xứ 
(vietnamMartyrs.org) để xem thêm nhiểu hình ảnh của buổi lễ.

TRI ÂN
Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
- Ông bà Mai văn Phúc và St Joseph’s Nursery đã gửi tặng cho giáo xứ những bình hoa thật tươi đẹp để giáo xứ tổ 
chức Hội Chợ Tết và chưng bày trong Nhà thờ và Đền thánh dịp Tết Nhâm Dần. 

- Anh Nhật, một nhiếp ảnh gia trẻ và tài hoa đã ủng hộ thì giờ quí báu và công sức để chụp những tấm hình của nhà thờ 
cho niên lịch 2022 của giáo xứ.  Chắc chắn những tấm hình này sẽ là những kỷ niệm thật lâu dài cho giáo dân và giáo 
xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Houston của chúng ta.
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CHÚC MỪNG!!!
Chúa nhật 6 tháng 2, 2022 vừa 
qua, khi những tiếng pháo đang 
rộn ràng nổ để chào đón xuân mới 
về thì trong nhà thờ của giáo xứ 
cũng là nơi thật vui mừng vì 11 
em nhỏ đang được chịu phép rửa 
tội.  Xin cám ơn Cha Phó đã không 
quản ngại cử hành nghi thức và 
chào đón các em vào đại gia đình 
con dân Chúa.  Giáo xứ xin gửi 
lời chúc mừng đến gia đình các 
em.  Nguyện xin Chúa Kitô luôn 
đổ tràn hồng ân xuống trên các em 
và gia đình các em.  Mong các em 
mau ăn, chóng lớn để có thể trở 
thành những ngưởi con tốt lành 
của Chúa.

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Điều răn dạy ‘Thảo kính cha mẹ’ có 
nghĩa là gì?” Susan K., 17 tuổi. 
Đáp: Thứ nhất, điều răn này có nghĩa là vâng 
lời cha mẹ bạn vì họ dùng uy quyền Chúa ban 
để nuôi dạy bạn (Cl 3:20, Ep 6: 1-3; GLCG 
2197). Điều đó cũng có nghĩa là bạn phải biết ơn cha mẹ 
vì món quà sự sống (Sir 7:28; Prv 23:22; GLCG 2215). 
Và bạn phải phụng dưỡng cho cha mẹ bạn khi họ không 
còn có thể chăm sóc cho chính họ (Sir 3: 12-16; GLCG 
2218). 
 
Con cái phải vâng lời cha mẹ, miễn là ý muốn của cha 
mẹ không trái với đức tin Công giáo, khi còn đang 
sống trong nhà của cha mẹ và cho đến khi trưởng thành 
(GLCG 2217). Sau đó, con cái vẫn phải yêu thương và 
hiếu thảo, yêu kính cha mẹ nhưng không nhất thiết phải 
vâng lời cha mẹ, vì khi đó họ đã đủ trí khôn để tự quyết 
định. 
 
Điều răn thứ tư không chỉ áp dụng cho mối quan hệ cha 
mẹ - con cái. Nó đòi chúng ta phải tuân phục cấp bậc 
cao hơn trong xã hội theo pháp lý, bao gồm các thầy cô 
và những người cai trị đất nước (1 Tê 5: 12-13). Một lần 
nữa, điều này chỉ đúng nếu mình không bị bắt buộc làm 
điều trái với đức tin. 
 
Ngược lại, điều răn thứ tư cũng đặt ra nhiệm vụ cho bậc 
cha mẹ và những người cấp trên theo pháp lý. Cha mẹ 
nên giáo dục và nuôi dạy con cái mình trong đức tin 
(Ep 6: 4; GLCG 2252). Họ phải tôn trọng mỗi đứa con 

như một con người, kỷ luật chúng khi cần thiết và làm 
hết khả năng để cung cấp những nhu cầu tốt nhất về thể 
chất, tinh thần, giáo dục và xã hội cho con (1 Tm 5: 8). 
Tóm lại, cha mẹ có bổn phận yêu thương con cái.

(Câu hỏi #62 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “What exactly does the commandment ‘Honor 
your father and mother’ encompass?” Susan K., 17.
A: First, it means obeying your parents because they 
exercise God-given authority over you (Col 3:20, Eph 
6:1-3; CCC 2197).  It also means being grateful to your 
parents for the gift of life (Sir 7:28; Prv 23:22; CCC 
2215).  And you are to care for your parents when they 
can no longer care for themselves (Sir 3:12-16; CCC 
2218).

Children should obey their parents as long as parental 
wishes are not contrary to the Catholic faith, while they 
live in their parents’ home, and until they reach adult-
hood (CCC 2217).  After that time, children are still 
required to love and honor their parents but not necessar-
ily obey them, as they are then old enough to make their 
own decisions.

The fourth commandment applies to more than just the 
parent-child relationship.  It requires us to obey lawful 
superiors, including teachers and those who govern (1 
Thess 5:12-13).  Again, this assumes one is not directed 
to do something that is contrary to the faith.

The fourth commandment also places a reciprocal duty 
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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

on parents and those who exercise other forms of author-
ity.  Parents should educate and raise their children in the 
faith (Eph 6:4; CCC 2252).  They should respect their 
children as persons, disciplining them when necessary and 
providing for their physical, spiritual, educational, and 
social needs as best they can (1 Tm 5:8).  In short, parents 
are obliged to love their children. 

Ngày 28 tháng 1, 2022
Anh Chị Em thân mến,
Bình an của Chúa Kitô ở cùng Anh Chị Em!

Năm mới đã khởi đầu, và đây là dịp để chúng ta suy ngẫm 
về lối sống, hành động và thực hành đức tin của mình.  
Khi suy ngẫm về những điều này, chúng ta nhớ rằng mình 
được tạo ra cho Chúa.  Tất cả những gì chúng ta làm, tất 
cả những gì chúng ta hiện đang có, là để tôn vinh Ngài.

Tôi chọn chủ đề cho Quỹ Phục Vụ Giáo phận (DSF) 
năm nay là “Tất cả vì sự Vinh Hiển của Thiên Chúa”.  
Những đóng góp của quý vị cho DSF giúp chúng ta cùng 
nhau, trong một gia đình Tổng Giáo phận, tôn vinh Thiên 
Chúa qua hơn 60 chương trình mục vụ, phục vụ những ai 
cần.  Đóng góp cho DSF giúp thực hiện những việc này.  
Chính lúc kết hợp với nhau trong cùng một Thân thể của 
Đức Kitô, chúng ta mới có thể đạt được nhiều thành tựu.  
Sự hỗ trợ của quý vị giúp thay đổi cuộc sống và mang sự 
hiện diện của Đức Kitô đến các cộng đoàn.

Trong tập tài liệu đính kèm, quý vị sẽ thấy 3 dẫn chứng 
về các chương trình mục vụ mà quý vị hỗ trợ qua DSF có 
tác động như thế nào trong cộng đồng chúng ta.  Năm nay, 
tôi muốn đề cập đến Phòng khám San José, kỷ niệm 100 
năm thành lập, nơi tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc 
thiết yếu; Văn phòng Đời sống Gia đình, nơi có hơn 50 
chương trình để củng cố và giúp đỡ các gia đình, là đơn vị 
quan trọng nhất của xã hội, và Mục vụ Giới Trẻ và Khu 
Học Xá, qua đó chúng ta có thể đồng hành với những bạn 
trẻ Công giáo, để giúp các em trưởng thành trong đức tin 
của mình, và đào tạo các em trở thành Môn đệ của Chúa 
Kitô.

Tôi kêu gọi quý vị hãy cùng tôi góp một món quà cho 
DSF năm nay để cùng nhau trong toàn Tổng Giáo phận 
Galveston-Houston, chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ và 
phát triển đức tin của mình.  Như chúng ta được nhắc nhở 
trong Sách Châm ngôn 19:17, “Thương xót kẻ khó nghèo 
là cho Thiên Chúa vay mượn, Người sẽ đáp trả xứng việc 
đã làm”.  Sự hỗ trợ của quý vị cho DSF rất là quan trọng 
đối với những nỗ lực của gia đình Tổng Giáo phận chúng 
ta trong việc hoàn thành nhiều điều tốt đẹp.  Trên hết, tôi 
kêu gọi quý vị hãy cầu nguyện cho Giáo hội, cho sự thành 
công của DSF, cho các chương trình mục vụ được DSF tài 
trợ, và cho chúng ta có thể đến gần hơn với Chúa Giêsu 
mỗi ngày.

Vì vậy, chúng ta hãy tôn vinh Thiên Chúa khi tìm làm 
theo ý muốn của Ngài trong việc nâng đỡ, huấn luyện và 
đồng hành với anh chị em chúng ta trong Đức Kitô.  Với 
lòng tri ân, tôi cầu xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho 
quý vị.

Chân thành trong Đức Kitô,
Hồng Y Daniel DiNardo
Tổng Giám mục Galveston-Houston

TB. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của quý vị cho sự thành 
công của các chương trình mục vụ.  Xin quảng đại đóng 
góp.  Bất kể chúng ta làm việc gì, như cùng một gia đình, 
chúng ta phải “ .. làm tận tâm, như thể làm cho Chúa”. 
(Côlôsê 3:23)
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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

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, 13 tháng 
02, 2022.

LỚP DỰ BỊ HÔN NHÂN
Giáo xứ sẽ tổ chức lớp Giáo lý Dự Bị Hôn Nhân, khóa mùa 
xuân,  cho những ai sắp bước vào ngưỡng cửa xây dựng gia đình.  
Khóa học sẽ gặp 5 lần vào các chiều Chúa nhật, bắt đầu vào 
ngày 6 tháng 3 cho đến ngày 3 tháng 4, 2022, từ 12g30 trưa 
đến 3g30 chiều.  Xin ghi danh với Văn phòng Giáo xứ ở số 
713-941-0521.

QUYÊN TIỀN LẦN HAI
Tuần tới, Chúa nhật 20 tháng 2, 2022, giáo xứ sẽ có quyên tiền 
lần thứ hai để giúp các cộng đồng xây dựng Giáo hội và rao 
giảng Tin mừng của Chúa cho người Mỹ gốc Phi, thổ dân ở lục 
địa Hoa Kỳ và Alaska.

TIỀN THU TRONG TUẦN
06/02/2022 $16,981 quyên cuối tuần

Chầu Mình Thánh Chúa
Thứ Hai - thứ Sáu: 7 giờ sáng đến 6 
giờ 30 chiều. Trong mỗi ngày này, 

từ 3 đến 4 giờ chiều sẽ là 
Giờ Chầu Lòng Thương Xót Chúa.

Nhóm Cầu Nguyện Lòng Chúa Thương Xót 
kính mời.



Trang 10

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 7 Thường Niên Năm C 

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
“Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Saolê cùng với ba ngàn quân sĩ tinh 
nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Ziphô để vây bắt 
Đavít. Ban đêm Đavít và Abisai đến nơi quân sĩ (của vua) 
đóng, và thấy Saolê đang nằm ngủ trong lều, cây giáo của 
ông thì cắm xuống đất ở phía đầu. Abner và quân sĩ thì 
ngủ chung quanh ông.

Abisai liền nói với Đavít rằng: “Hôm nay, Thiên Chúa 
đã trao kẻ thù trong tay ngài; vậy giờ đây xin cho tôi lấy 
giáo đâm ông ấy một phát thâu xuống đất, không cần đến 
phát thứ hai”. Nhưng Đavít nói với Abisai rằng: “Chớ giết 
ngài, vì có ai đưa tay phạm đến Đấng Chúa xức dầu mà 
vô tội đâu?” Rồi Đavít lấy cây giáo và bình nước ở phía 
đầu của Saolê và cả hai ra đi. Không ai hay biết và không 
ai thức dậy, nhưng mọi người vẫn ngủ, vì Chúa khiến họ 
ngủ say.

Đavít sang phía bên kia, đứng trên ngọn núi đàng xa, đôi 
bên cách xa nhau. Ngài hô lên rằng: “Đây là ngọn giáo 
của nhà vua, một trong các cận vệ của vua hãy qua đây 
mà lấy, Chúa sẽ báo đáp cho mỗi người tuỳ theo sự công 
minh và thành tín cuả họ, vì hôm nay Chúa trao đức vua 
trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay giết đấng được Chúa 
xức dầu”.  Đó là lời Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 102, 1-2. 3-4. 8 và 10. 12-13
Đáp: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. (c. 8a).

Xướng:
1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con 
người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy 
chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 
- Đáp.

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi 
khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ 
vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. 
- Đáp.

3) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình 
và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi 
như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái 
chúng tôi. - Đáp.

4) Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném 
tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương 
con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 45-49
“Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa 
giới, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên 
quốc như vậy”.

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

Anh em thân mến, Ađam cũ là người có sự sống, còn 
Ađam mới thì có thần trí ban sự sống. Những điều có 
trước, không phải thuộc linh giới, mà là thuộc thể giới, 
rồi mới đến cái thuộc về linh giới. Người thứ nhất bởi đất 
mà ra, thì thuộc về địa giới, còn người thứ hai bởi trời mà 
đến, thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó thế nào, 
thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy; và người 
thuộc thiên giới đó thế nào, thì những người khác thuộc 
thiên giới cũng vậy. Bởi thế, như chúng ta đã mang hình 
ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang 
hình ảnh người thiên quốc như vậy.  Đó là lời Chúa.
 
ALLELUIA:   Ga 6, 64b và 69b
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và 
là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Al-
leluia.
 
TIN MỪNG:  Lc 6, 27-38
“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay 
thương xót”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy 
bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, 
hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho 
những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những 
kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má 
bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó 
lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, 
thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho 
các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con 
yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả 
những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các 
con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân 
nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và 
nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì 
còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những 
kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn 
mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy 
giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao, vì 
Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian 
ác.

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân 
từ. Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng 
kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con 
sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta 
sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào 
vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được 
đong trả lại bằng đấu ấy”.  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!

Giáo xứ xin chân thành cám ơn tất cả các giáo dân đã và 
đang tiếp tục ủng hộ giáo xứ qua trang mạng.  Những ai 
muốn dùng phương tiện này xin lên mạng, dùng link 
https://giving.parishsoft.com/app/giving/vietnamesemartyrs 
hay vào VietnamMartyrs.org chọn Đóng Góp - Donation.  
Xin cám ơn.
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