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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 7 Thường Niên Năm C     20 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 

“Các con hãy tỏ lòng thương xót như 
Cha các con hay thương xót”.  (Lc 6, 27-38)
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LỊCH PHỤNG VỤ
20 Tháng 2, 2022 - 26 Tháng 2, 2022

CHÚA NHẬT 20/01/2022 - 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”.
  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”.
  TIN MỪNG:  Lc 6, 27-38
  “Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay
  thương xót”.

THỨ HAI 21/02/2022  Presidents’ Day
  BÀI ĐỌC I:   Gc 3, 13-18
  TIN MỪNG: Mc 9, 13-28 (HI 14-29)

THỨ BA 22/02/2022  Lập Tông tòa Thánh Phêrô - Lễ kính
  BÀI ĐỌC I:    1 Pr 5, 1-4
  TIN MỪNG:  Mt 16, 13-19

THỨ TƯ 23/02/2022 Thánh Polycarp, Giám mục tử đạo 
- Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   Gc 4, 13b-18 (Hl 13-17)
  TIN MỪNG:  Mc 9, 37-39 (HI 38-40)

THỨ NĂM 24/02/2022 
  BÀI ĐỌC I:    Gc 5, 1-6
  TIN MỪNG:  Mc 9, 40-49 (HI 41-50)

THỨ SÁU 25/02/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Gc 5, 9-12
  TIN MỪNG:  Mc 10, 1-12

THỨ BẢY 26/02/2022 
  BÀI ĐỌC I:   Gc 5, 13-20
  TIN MỪNG:  Mc 10, 13-16

THỰC HÀNH 
ĐIỀU BẠN NGƯỠNG MỘ

Ngày xưa một hoàng tử mới sinh ra 
đã có thân hình xấu xí. Anh được mọi 
người biết là một hoàng tử gù lưng. Anh 
không hài lòng với hình dạng của mình, 
bởi vì anh biết là một hoàng tử thì phải 
đứng thẳng ngẩng cao. Một hôm hoàng 
tử truyền cho một nhà điêu khắc làm một bức tượng của 
chính hoàng tử, không phải là dạng hình hiện tại nhưng 
là hình dạng mà hoàng tử muốn có. Khi bức tượng được 
hoàn thành, hoàng tử cho đặt ở khu vườn riêng. Ngày 
ngày, hoàng tử ra đứng trước bức tượng và kéo hai vai 
đứng thẳng. Sau vài năm, thân hình của hoàng tử nên 
giống như bức tượng.

Rõ ràng nguyên tắc ngụ ý của câu truyện là điều gì chúng 
ta ngưỡng mộ, sùng bái, kính trọng và tôn thờ, chúng ta sẽ 
dần dần trở nên như thế.

Chúa Giê-su dạy chúng ta hôm nay, “Vậy các con hãy yêu 
kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo 
đền. Phần thưởng các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ 
là con Đấng Tối Cao, vì người nhân hậu với những kẻ bội 
bạc và những kẻ gian ác” (Lc 6:35-36).

Ở Nhật Bản có một trường học. Họ dạy cho các thiếu niên 
cách thiền niệm. Những cậu thiếu niên được đưa đến nơi 
riêng biệt. Trong nhóm nam học sinh này có một em hay 
ăn cắp. Do đó những em học sinh khác đồng lòng viết 
đơn và đưa trình tên ăn cắp lên cho hiệu trưởng và thưa: 
“Chúng con sẽ bỏ nhà trường ngay bây giờ bởi vì chúng 
con không thể chịu chấp nhận thằng này được nữa.” Với 
sự khôn ngoan, vị hiệu trưởng tiến lại nhìn thẳng vào các 
em học sinh và nói, “Các cậu là những người anh em khôn 
ngoan. Các cậu rất khôn ngoan. Các cậu khôn ngoan vì 
biết phân biệt cái đúng cái sai. Các cậu có thể đi chỗ khác 
để học hỏi nếu muốn, nhưng bạn học sinh đáng thương 
này không biết phân biệt đúng sai. Ai sẽ dạy cho bạn ấy 
nếu thầy không dạy? Thầy sẽ giữ bạn ấy ở lại đây cho dù 
tất cả các bạn rời bỏ trường.” Truyện kể rằng những giòng 
nước mắt tuôn chảy trên gương mặt đã rửa cậu bé có tính 
ăn cắp đó, và tính ăn cắp đã biến mất từ đó.

PRACTICE WHAT YOU ADMIRE
Once upon a time, a prince was born physically de-
formed. He was known as the Hunchback Prince. His 
physical posture troubled him because he knew a prince 
should stand tall and straight. One day he commissioned 
a sculptor to make a statue of him, not as he was but as he 
wanted to be. When the statue was completed, the prince 
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had it placed in his private garden. Every day thereafter, 
he would stand before his statue and try to pull back his 
shoulders and stand tall. After some years, his physique 
matched the statue!

It is obvious that the principle involved in this story is that 
what we admire, adore, greatly respect, and worship, we 
eventually become.

Jesus taught us in the Gospel today, “Love your enemies 
and do good to them, and lend expecting nothing back; 
then your reward will be great and you will be children 
of the Most High, for He himself is kind to the ungrateful 
and the wicked.” (Lk 6:35-36)

There was a Zen school in Japan. They were training 
young boys in the discipline of meditation. The boys had 
been taken into seclusion. Among the boys there was 
one who kept stealing. So the boys finally put together a 
petition and brought the thief to the headmaster and stood 
there and said, "We are threatening right now to leave 
because we can't stand this kid any longer." With wis-
dom, the Zen master approached them, looked at them, 
and said, "You are wise brothers. You are very wise. You 
are wise because you know the difference between right 
and wrong. You may go somewhere else to study if you 
wish, but this poor brother does not even know right from 
wrong. Who will teach him if I do not? I am going to keep 
him here even if all the rest of you leave." The story goes 
that a torrent of tears cleansed the face of that boy who 
had stolen, and the desire to steal was banished from him 
forever in that decisive moment.

Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. (3) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giu-se.
2. Tạ ơn Đức Mẹ.
3. Tạ ơn và xin bình an cho gia đình
4. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se đã 

cho sinh nở bình an, và cầu bình an cho gia đình 
trong năm mới.

5. Xin cho gia đình khỏe mạnh, bình an.
6. Cầu cho gia đình và con cháu được bình an.
7. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, cầu cho con cái
8. Cầu nguyện và dâng các con cho Chúa.
9. Cầu cho thế giới bình yên
10. Cầu cho một người vô gia cư.
11. Xin thánh hóa công ăn việc làm.
12. Xin ơn tha tội và chữa lành bệnh.
13. Xin ơn bình an và được chữa lành bệnh.
14. Tạ ơn Chúa, xin ơn bình an và chữa lành.
15. Tạ ơn và cầu cho linh hồn các tiên nhân

16. Cầu cho các linh hồn và tiên nhân nội ngoại

17. Cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ.
18. Cầu cho gia tộc Faustina.
19. Cầu cho các linh hồn trong Giáo xứ đã qua đời.
20. 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.

21. Tạ ơn Chúa, cầu cho các linh hồn.
22. (5) Cầu cho các linh hồn
23. Linh hồn Augustino Hoàng Duy Năng mới qua 

đời.
24. Linh hồn Vincente
25. Linh hồn Maria mới qua đời và các linh hồn
26. Lễ giỗ linh hồn Maria Trịnh Thị Chuyên
27. (2) Linh hồn Giuse mới qua đời
28. Các linh hồn Phêrô, Maria, Anna, Rosa, 2 Giuse 

và Giacobe
29. Lễ giỗ linh hồn Giuse Hoàng Minh Lý
30. Linh hồn Anton
31. Xin được như ý
32. Linh hồn Maria Madalena
33. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa
34. Lễ giỗ linh hồn  Anna và cầu cho linh hồn  Giuse, 

Maria và Anton
35. Linh hồn Đaminh Hoàn và linh hồn  Maria
36. Linh hồn Phaolo Hiếu
37. Linh hồn Maria Láng và Teresa Hán
38. Các linh hồn  Teresa, Maria, Giuse, Vicente và các 

linh hồn 
39. Linh hồn Martino Ngô Chính
40. Linh hồn Phêrô
41. Linh hồn Toma
42. Linh hồn Anton Nguyễn Thế Hùng
43. Lễ giỗ linh hồn Gioan Baotixita
44. Tạ ơn Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se, 

cầu cho các linh hồn Đaminh và Martha, xin ơn 
chữa lành và bình an cho gia đình. 

45. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho linh hồn Anna và 
Phêrô.

46. Cầu bình an cho gia đình trong năm mới và cho 2 
linh hồn Phê-rô.

47. Cầu cho các linh hồn Tổ tiên, ông bà nội ngoại, 3 
linh hồn Phê-rô, 3 linh hồn Gioan Baotixita, 5 linh 
hồn Maria, Theresa, Alberto, và các linh hồn. 

48. Cầu cho Ông bà Tổ tiên và linh hồn Phê-rô.
49. Linh hồn Giuse, giỗ 11 năm, linh hồn Giuse, giỗ 

5 năm, linh hồn Giuse, giỗ 2 năm, và các linh hồn 
Giuse Nguyễn Văn Sơn, Maria Hoàng Thị Tám.

50. Linh hồn Đaminh Hương, Maria Huê, Maria Hà 
và các linh hồn.

51. Linh hồn An-tôn Điển, Maria Xuyên, Maria 
Phượng.
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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 17 tháng 02, tất cả chỗ trên mặt quay về 
phía Đền Thánh của tường hai bên đã kín.  Chúng tôi 
sẽ bắt đầu sang mặt sau.  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 Nhà Thờ:
Ẩn danh     $  200
Ẩn danh     $  100
Sills Larry & Gilman Yvonne  $1,000
Nguyễn Văn Viện & Thủy  $  500
Tony Nguyễn      $  300
Ẩn danh     $3,000
Lê Thanh Tài     $1,000
Nguyễn Văn Minh    $3,000
 Bùi Công Thuận    $   500
David Hao Nguyen    $1,000
Vicky Tran     $    17
Văn Thị Q. Quỳnh    $1,000
Trần Tuyết    $1,000
Phạm Công Đường   $1,000

Tính đến ngày 17 tháng 02, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,118,344.  Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 
và gia đình.

Giáo xứ cũng xin cám ơn các mạnh thường quân 
sau đây đã ủng hộ cho Crawfish Festival 2022:
BS Lâm Quang Thắng   $3,000
Kiều Trinh Đinh    $2,000
Minh Pham ( Lucky Air Condition)  $2,000
D.C. Nguyen & M. M. Dang  $2,000

Tính đến ngày 17 tháng 02, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
cho hội chợ là $9,000.

HỢP Ý CẦU NGUYỆN
Xin giáo xứ cùng chung lời cầu nguyện cho những người 
yếu đau bệnh tật:

1. Ông Trần Văn Ngư
2. Ông Nguyễn Văn Tiên
3. Ông Trần Văn Hiệp
4. Những người đang bị lây nhiễm COVID-19

52. Linh hồn Giuse và các linh hồn.
53. Linh hồn Maria Catarina, linh hồn Giu-se mới qua 

đời, các linh hồn Tiên nhân và các linh hồn. 
54. Linh hồn Giu-se Nguyễn Quang Vinh giỗ 10 năm.
55. Linh hồn Nguyễn Văn Vạn,  giỗ 9 năm.
56. Linh hồn Giuse Nguyễn Đỉnh, giỗ 7 năm.
57. Linh hồn Phê-rô Hồ Bắc, lễ giỗ.
58. Linh hồn Maria Hoàng Thị Nguyệt, lễ giỗ
59. Linh hồn Maria Trần Thị Vì, lễ giỗ.
60. Linh hồn Maria, lễ giỗ.
61. Linh hồn Gioan Baotixita mới qua đời tại Canada.
62. Linh hồn Theresa Nguyễn Thị Loan, mới qua đời 

tại California.
63. Linh hồn Gioan mới qua đời tại VN.
64. Linh hồn Louis mới qua đời tại VN.
65. Linh hồn Phê-rô Trần Văn Hùng mới qua đời.
66. Linh hồn Vicente mới qua đời tại VN.
67. Linh hồn Maria Huỳnh Thi Anh mới qua đời tại 

VN.
68. Linh hồn Rosa Lima Hằng mới qua đời tại VN.
69. Linh hồn Ông cố Phanxico Xavie, mới qua đời.
70. Linh hồn Maria, mới qua đời tại VN.
71. Linh hồn linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, OP
72. Linh hồn linh mục Giuse Đinh Quang Lục.
73. Linh hồn Cecilia Hoàng Thị Rựu.
74. Linh hồn Maria Trần Thị Xúy.
75. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
76. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
77. (4) Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
78. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Thùy.
79. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Kính.
80. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Liên.
81. (2) Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất.
82. (2) Linh hồn Phê-rô Nguyễn Văn Mậu.
83. Linh hồn Đaminh Nguyễn Trung Thành, linh hồn 

Micae Nguyễn Hồng Phúc.
84. Linh hồn Gioan Baotixita.
85. Linh hồn Martha và Phê-rô.
86. Linh hồn Theresa (California).
87. Linh hồn Gioan Baotixita và Theresa.
88. Linh hồn Đaminh.
89. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin cầu cho các 

Đoàn viên còn sống cũng như đã qua đời.

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

Q: “Bí tích Hòa Giải có khiến người ta nghĩ 
rằng cứ phạm tội đi, miễn là sau này mình 
xưng tội là được không?” Emily F., 15 tuổi. 
A: Hoàn toàn vô lý! Người nghĩ như vậy là 
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sai, do sự thiếu hiểu biết hoặc cố tình không hiểu. 
 
Bí tích Hòa Giải có nghĩa là chúng ta sẽ được Thiên 
Chúa tha thứ nếu chúng ta thật tình ăn năn, chứ không 
phải là cứ phạm tội rồi hối cải sau cũng được (Rô-ma 
6). Mình có tự làm gãy tay mình khi biết là bác sĩ có thể 
chữa được không? 
 
Chúng ta đừng bao giờ phạm tội mà không cần lo lắng 
vì Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta sau này. Chỉ điều đó đã 
phạm tội ỷ nại, cho rằng sẽ được Thiên Chúa thương xót 
bất kể các điều răn của Chúa (Rô-ma 6:23; GLCG 1006). 
 
Phạm tội là chúng ta quay lưng lại với Thiên Chúa cách 
nào đó (Giê 5:25; GLCG 472). Đừng bao giờ “lợi dụng” 
Thiên Chúa bằng cách quay lưng lại với Ngài bây giờ vì 
nghĩ rằng sau này mình cũng sẽ quay lại với Ngài (Rô 
11: 19-22). Lý do? 
 
Thứ nhất, vì phạm tội theo kiểu này khiến người ta 
nghi ngờ sự hối cải sau này có thành thật không. Hối 
cải thành thật phải có buồn phiền vì đã phạm tội và hứa 
với lòng không bao giờ tái phạm.  Còn nghĩ rằng cứ tận 
hưởng và gây tội lỗi bây giờ để sau này hãy xưng tội thì 
có là ăn năn thực sự không? 
 
Thứ hai, làm sao chúng ta biết rằng “sau này” sẽ đến? 
Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu mình chết trước 
khi có thể ăn năn, xưng tội thì sao? 
 
Đừng liều lĩnh phạm tội nghiêm trọng thường xuyên. 
Tuy không hình (dáng), tội lỗi rất hấp dẫn và thu hút con 
người đến nghiện ngập (Rm 7: 22-23; GLCG 2542). Một 
người có thể bị cuốn vào những cách sống nhất định mà 
không biết mình đã làm sai cỡ nào. Người ta có thể mắc 
vào một tội lỗi cụ thể mà không biết tội lỗi đó đã điều 
khiển mình đến thế nào (Rô-ma 6:16).

Chúng ta nên luôn luôn đề phòng tội lỗi. Và chúng ta 
nên cố gắng tránh tất cả những điều có thể làm chúng ta 
“sa chước cám dỗ”, như trong lời Kinh Lạy Cha chúng 
ta đã đọc. Giáo hội gọi những điều này là “sự dữ”, 
những điều mà tự chính nó không phải là tội nhưng có 
thể khiến chúng ta phạm tội. 
 
Một ví dụ là với một người nghiện rượu, quán rượu sẽ 
là một “sự dữ” vì nơi đây bán rượu một cách tự do và 
công khai. Quán rượu tự nó không phải là chốn xấu 
nhưng là một nơi đầy cám dỗ. Nó không phải là một 
nơi tốt để người nghiện rượu lai vãng đến.

(Câu hỏi #79 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “Doesn’t confession give people the idea that it is 
all right to sin as long as you are sorry later?”  Em-
ily F., 15.

A: There is no reason it should.  People who think that 
way are mistaken, due either to ignorance or choice. 

Confession means God’s forgiveness is available if we 
repent, not that it is OK to sin so long as you repent 
(Rom 6).  Would you intentionally break your arm be-
cause you knew a doctor could fix it later?

We should never sin thinking we need not worry be-
cause God will forgive us later.  That itself is the sin of 
presumption, presuming God’s mercy regardless of His 
commandments (Rom 6:23; CCC 1006).

Sin involves turning our backs on God in some way 
(Jer 5:25; CCC 472).  We should never try to “use” God 
by turning away from Him now assuming that later we 
will turn back to Him (Rom 11:19-22).  Why?

First, because sinning this way casts doubt about the 
sincerity of our later repentance.  True repentance 
involves genuine sorrow for having sinned and the 
willingness never to do it again.  How likely is it that 
we will truly be repentant - sorry for having sinned to 
begin with - if all along we thought to ourselves that we 
would enjoy sin now and repent later?

Second, how do we know that “later” will ever come?  
Death could come at any time.  What if it comes before 
we are sorry or repentant?
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CHÚC MỪNG
Vào ngày thứ Bảy 19 tháng 2, 2022, ba thầy phó tế tương 
lai của giáo xứ là Nguyễn Tú Anthony, Hồ Thanh Tom và 
Tăng Tú Victor sẽ được lãnh nhận chức Thừa Tác Vụ Giúp 
lễ tại Chủng viện St. Mary, Houston, TX, do Đức Cha Phụ 
tá Italo Dell’Oro trao ban.  Giáo xứ xin chúc mừng Ba 
Thầy và gia đình quý Thầy.

CHỦ ĐỀ NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ 
NGƯỜI CAO TUỔI LẦN THỨ HAI

Trong thông cáo báo chí được công bố ngày 15/2/2022, 
Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết chủ đề được 
Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Thế giới Ông bà và Người 
Cao tuổi lần thứ hai, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ 
IV của tháng 7 (24/7/2022), là “Già cỗi rồi vẫn sinh hoa 
kết quả” (Tv 92,15).
Hồng Thủy - Vatican News 

Người cao tuổi là món quà cho xã hội và Giáo hội.
Thông cáo của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống giải 
thích rằng chủ đề “nhằm nhấn mạnh rằng các ông bà và 
người cao tuổi là một giá trị và một món quà cho cả xã hội 
và cho các cộng đoàn giáo hội như thế nào”.

Quý trọng người cao tuổi
Trong thông cáo Bộ cũng nói thêm: “Chủ đề cũng là một 
lời mời gọi xem xét lại và quý trọng các ông bà và những 
người cao tuổi, những người thường sống bên lề các gia 
đình, các cộng đoàn dân sự và giáo hội. Trên thực tế, kinh 
nghiệm sống và đức tin của họ có thể đóng góp vào việc 
xây dựng các xã hội biết nhận thức về cội nguồn của mình 
và có khả năng mơ về một tương lai dựa trên sự liên đới 
hơn.”

Lắng nghe sự khôn ngoan của người cao tuổi
Liên kết với hành trình Thượng Hội đồng về Hiệp hành 
đang diễn ra trong Giáo hội, thông cáo nhắc rằng việc lắng 
nghe sự khôn ngoan của những người cao tuổi đặc biệt có 
ý nghĩa trong bối cảnh của hành trình này.

Cuối cùng, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống mời gọi 
các giáo xứ, giáo phận, hiệp hội và các cộng đoàn giáo 
hội trên khắp thế giới tìm những cách thức để cử hành 
Ngày Ông bà và Người Cao tuổi trong bối cảnh mục vụ 
của mình. Để giúp đỡ thực hành điều này, Bộ cho biết 
sẽ có những tài liệu mục vụ thích hợp được ban hành. 
(CSR_558_2022)

It is very dangerous to live a life of serious and frequent 
sin.  Though superficial, sin is very attractive and can 
be addictive (Rom 7:22-23; CCC 2542).  A person can 
get caught up in a certain way of living without even 
knowing the magnitude of the problem.  One can get 
hooked on a particular sin and not know how enslaved he 
or she really is to that sin (Rom 6:16).

We should be constantly on guard against sin.  And we 
should try to avoid even those things that may “lead us 
into temptation,” as we pray in the Lord’s prayer.  The 
Church calls these “occasions of sin,” things that are not 
sinful in themselves but which may lead us into sin.

For example, if a person has a drinking problem, a bar 
would be an “occasion of sin” because it is a place where 
alcohol is served freely and openly.  The bar itself is not 
evil, but it is a place of temptation.  It is just not a smart 
place for a person with a drinking problem to be.
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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

QUYÊN TIỀN LẦN HAI
Cuối tuần này, 19 - 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.

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.

TIỀN THU TRONG TUẦN
13/02/2022 $14,072 quyên cuối tuần ($175 trên mạng)

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 8 Thường Niên Năm C 

BÀI ĐỌC I: Hc 27, 5-8 (Hl 4-7)
“Đừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói”.
Trích sách Huấn Ca.

Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết 
xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy 
như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành, còn gian nan 
thì thử những người công chính. Xem trái liền biết cây 
thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người 
như thể ấy. Đừng ca tụng người nào trước khi nghe 
người ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của con người.  
Đó là lời Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 91, 2-3. 13-14. 15-16
Đáp: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa! 
(x. c. 2a).
Xướng:
1) Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh 
Ngài, ôi Đấng Tối Cao, hầu loan truyền tình thương Ngài 
vào buổi sớm, và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm. - 
Đáp.

2) Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt, vươn 
mình lên như cây hương bá đất Liban. Họ được vun 
trồng trong nhà Chúa, trong hành lang nhà Thiên Chúa 
chúng tôi họ nở bông. - Đáp.

3) Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, họ đầy nhựa sống 
và họ sống xanh tươi, để họ loan truyền Chúa nhường 
bao công chính, Chúa là Đá Tảng của tôi, nơi Chúa 
chẳng có gian tà! - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 54-58
“Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Đức 
Giêsu Kitô”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 
Côrintô.

Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường 
sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: “Sự chết 
đã tiêu tan trong chiến thắng”. “Hỡi tử thần, chiến thắng 
của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? 
Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật”. Cảm 
tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng 
nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên, hỡi anh em 
thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng; hãy 
luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa. Hãy biết 
rằng công lao khó nhọc của anh em không phải là uổng 
phí trong Chúa.  Đó là lời Chúa.
 
ALLELUIA:   Lc 6, 39-45
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh 
Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các 
tầng trời. - Alleluia.
 
TIN MỪNG:  Lc 6, 39-45
“Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: 
“Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại 
không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: 
nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà 
trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có 
thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái 
rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn 
thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái 
đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông 
rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.

“Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, 
cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ 
xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở 
bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. 
Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất 
sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất 
điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”.  Đó là lời 
Chúa.

ĐƠM HOA THÀNH QUẢ
Giuse Trần Thế Tiến

 Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ
Ta vào đời như kẻ ngây ngơ

Bao la trời đất đứng chờ
Trí khôn thông hiểu nhỏ to mấy điều!

Ta cần học cho nhiều kiến thức
Cho đời mình chuẩn mực ngoài trong

Đường về vững bước thong dong
Bến bờ tươi sáng, thắm hồng tương lai.

Mỗi chúng ta trên đài thăng tiến
Những cần lắm cải biến tâm can

Sao cho tài đức song toàn
Trọn niềm phục vụ thế nhân chẳng rời.

Ta cần học nên người hữu ích
Hướng đời mình đến đích đẹp thay

Chung xây cuộc sống sum vầy
Gia đình no ấm, từng ngày vươn xa.

 Đường học vấn chính là cầu nối
Chân trời mới, ngày mới mở ra
Thành quả, hạnh phúc hoan ca

“Học cao biết rộng”, đơm hoa rạng ngời.

(Thanhlinh.net) 
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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.

Xin ủng hộ những cơ sở thương mại đã bảo trợ 
cho Bản Tin của Giáo Xứ dưới đây
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