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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
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		Chúa	Nhật:		9g-12g	sáng

Linh mục Chánh xứ: Giuse Trần John Khả (832-525-6472)
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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 

KHÁ HƠN Ở CHỖ CAO HƠN
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LỊCH PHỤNG VỤ
27 Tháng 2, 2022 - 05 Tháng 3, 2022

CHÚA NHẬT 27/01/2022 - 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”.
  BÀI ĐỌC II:   1 Cr 15, 54-58
  “Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Đức
  Giêsu Kitô”.
  TIN MỪNG:  Lc 6, 39-45
  “Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng”.

THỨ HAI 28/02/2022 
  BÀI ĐỌC I:   1 Pr 1, 3-9
  TIN MỪNG: Mc 10, 17-27

THỨ BA 01/02/2022  
  BÀI ĐỌC I:    1 Pr 1, 10-16
  TIN MỪNG:  Mc 10, 28-31

THỨ TƯ 02/03/2022  Lễ tro - Ăn Chay, Kiêng Thịt
(Tiền quyên sẽ góp cho quỹ Từ Thiện của Tổng Giáo phận)
  BÀI ĐỌC I:   Ge 2, 12-18
  BÀI ĐỌC II:   2 Cr 5, 20 - 6,2
  TIN MỪNG:  Mt 6, 1-6, 16-18

THỨ NĂM 03/03/2022 
  BÀI ĐỌC I:    Đnl 30, 15-20
  TIN MỪNG:  Lc 9, 22-25

THỨ SÁU 04/03/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Is 58, 1-9a
  TIN MỪNG:  Mt 9, 14-15

THỨ BẢY 05/03/2022 
  BÀI ĐỌC I:   Is 58, 9b-14
  TIN MỪNG:  Lc 5, 27-32

NÓ SẼ KHÁ HƠN 
Ở TRÊN CHỖ CAO HƠN

Ông Dwight L. Moody kể truyện về một 
phụ nữ Kitô hữu luôn tỏ ra thông minh, 
vui vẻ và lạc quan, dù bà chỉ sống trong 
căn phòng không đi đâu được vì bị bệnh. 
Bà sống trong một căn phòng thuê  trên 
lẩu 5, sát trần mái nhà của một chung cư 
rất cũ. Một hôm có người bạn muốn đến thăm bà và mời 
một người bạn khác là người giầu có cùng đi. Vì tòa nhà 
không có thang máy, cả hai người phải leo cầu thang đi 
lên. Khi lên đến tầng lầu thứ 2 bà bạn nhà giầu  nói, “Thật 
là một nơi tối tăm dơ bẩn!” Bà bạn kia nói, “Nó sẽ khá 
hơn ở trên chỗ cao hơn.”  Khi lên đến tầng lầu thứ 3, bà 
kia lại nói, “Mọi cái thấy còn tồi hơn ở tầng này!” Bà bạn 
lại nói, “Nó sẽ khá hơn ở trên chỗ cao hơn.” 

Cuối cùng họ cũng lên đến tầng sát mái nhà, nơi họ gặp 
vị thánh của Chúa đang nằm liệt  trên giường. Nụ cười 
nở tươi trên khuôn mặt bà và tỏa ra một con tim đầy niềm 
vui.  Dù căn phòng sạch sẽ và có bình hoa trên bệ cửa sổ, 
bà bạn nhà giầu không thể im lặng trước bối cảnh ảm đạm 
thô sơ nên buột miệng nói, “Chắc chắn sống ở đây như 
thế này thật là khó khăn cho bà!” Không ngần ngừ, bà 
nằm liệt trên giường trả lời, “Nó sẽ khá hơn ở trên chỗ cao 
hơn!” Bà không nhìn đến những cái tạm bợ ở trần gian. 
Với con mắt đức tin nhắm đến sự đời đời, bà đã tìm thấy 
cái bí mật của sự hài lòng mãn nguyện. Bà được biến đổi 
bởi cái bà biết sẽ đến.

Các bài đọc hôm nay cho chúng ta cơ hội nhìn vào những 
cái chúng ta định giá trong cuộc sống. Các giá trị cuộc 
sống tùy thuộc vào quan điểm sống của chúng ta. Quan 
điểm sống của chúng ta một là đồng quan điểm với Đức 
Kitô hay là với thế gian. Quan điểm sống này sẽ sản xuất 
hoa trái từ lời nói và việc làm và quyết định xem chúng ta 
sống với tình yêu và theo ơn thánh của Chúa hay với thế 
gian, xác thịt và ảnh hưởng của thần dữ.

Huấn ngôn trong bài đọc thứ nhất nói: “Xem trái liền biết 
cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tường lòng người 
như thể ấy.”  Một cây được chăm sóc cẩn thận sẽ sinh 
những trái tốt. Giống như chúng ta thấy trái ngon từ cây 
tốt, chúng ta cũng thấy trái tốt của lời nói và việc làm khi 
lòng trí chúng ta được chìm ngập trong Thiên Chúa.

Chúa Giê-su dạy rằng, “Người hiền bởi lòng tích chứa 
điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích chứa 
đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng 
mới nói ra.” Là Kitô hữu, chúng ta có phước được là đền 
thờ của Chúa Thánh Thần qua bí tích Thanh Tẩy, và được 
nuôi dưỡng bởi mình, máu, linh hồn và thần tính của Chúa 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Một người cần phải thực hiện những 
cam kết nào khi trở thành người Công 
giáo?” Justin M., 15 tuổi. 
Đ: Bạn cần cố gắng hiểu biết, yêu mến và 
phụng sự Thiên Chúa Cha qua Con của Ngài, là Chúa 
Giêsu Kitô, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần 
(Ga 6:27, 17: 3; 1Cr 8: 3; GLCG 1). Bạn cần cam kết 
trở thành môn đồ của Chúa Giêsu Kitô. Vì Chúa Kitô 
tiếp tục hiện hữu trên thế giới với Giáo hội mà Ngài là 
thân thể, người Công giáo tin rằng việc làm môn đồ trọn 
vẹn bao gồm việc tuân giữ Lời Chúa Kitô như được chỉ 
dẫn trong các giáo huấn của Giáo hội Công giáo (Ep 4, 
11-16). 
 
Bạn cần tuân theo những lời chỉ dạy của Giáo hội. Điều 
này có nghĩa là đồng ý với tất cả những gì Huấn Quyền 
(Đức Giáo hoàng và các đức giám mục hợp nhất với 
Ngài) dạy là chân chính, trong đức tin và luân lý, và 
sống theo để được ơn sủng Chúa (Mt 18, 15-18; 2 Tê 3: 
6; GLCG 150, 892). Chúa Giê-su Kitô nói với các môn 
đồ: “Ai nghe các con là nghe Thầy. Ai khước từ các con 
là khước từ Thầy.  Mà ai khước từ Thầy, tức là khước từ 
Đấng đã sai Thầy” (Lc 10,16). Huấn Quyền thật đã thực 
hiện sứ mệnh này, vì khi Huấn Quyền dạy, thì đó chính 
là điều Đức Kitô đang dạy chúng ta. 
 
Bạn cần lãnh nhận ân sủng của Đức Kitô qua các bí 
tích. Điều này bao gồm việc lãnh nhận các bí tích khai 
tâm - Rửa Tội (Cv 22:16), Thêm Sức (Cv 8: 14-19), và 
Thánh Thể của Chúa Giêsu (Cv 2:42); các bí tích chữa 
lành - Hòa Giải (Ga 20,21-23) và Xức Dầu Thánh cho 
người bệnh (Ga 5,14-15); và những bí tích về lối sống 
mà Thiên Chúa đang gọi/mời bạn - Hôn Phối (Ep 5,31-

Giê-su trong Thánh Thể. Hàng ngày chúng ta có cơ hội 
sống với các chân lý đức tin này hay là chỉ sống cho bản 
thân và quan tâm đến những thứ ở trần gian.

Chúa Giê-su chiến thắng: Ngài đã thống trị tội lỗi và sự 
chết. Vì sự chiến thắng của Ngài, chúng ta có cơ hội sống 
theo và chiếu tỏa những gì phát xuất ra từ lòng trí chúng ta 

IT WILL BE BETTER HIGHER UP 
Dwight L. Moody told the story about a Christian woman 
who was always bright, cheerful and optimistic, even 
though she was confined to her room because of her ill-
ness. She lived in an attic apartment on the fifth floor of 
an old, rundown building. A friend decided to visit her one 
day and brought along another woman – a person of great 
wealth. Since there was no elevator, the two ladies began 
the long climb upward. When they reached the second 
floor, the well-to-do woman commented, "What a dark 
and filthy place!" Her friend replied, "It’s better higher 
up."  When they arrived at the third landing, the remark 
was made: "Things look even worse here." Again the 
reply: "It’s better higher up." 

Finally they reached the attic level, where they found the 
bedridden saint of God. A smile on her face radiated the 
joy that filled her heart.  Although the room was clean 
and flowers were on the windowsill, the wealthy visitor 
could not contain herself about the stark surroundings and 
blurted out: "It must be very difficult for you to be here 
like this!" Without a moment’s hesitation the shut-in re-
sponded: "It will be better higher up." She was not looking 
at temporal things in thí world. With the eyes of faith fixed 
on the eternal, she had found the secret of true satisfaction 
and contentment. She had been transformed because of 
what she knew was yet to come…

The readings today provide us with an opportunity to look 
at what we value in life. The values of our life depend 
on our vision of life. The vision of our life is either with 
Christ or with the world. This vision shall produce the 
fruit of our words and actions and determine if they are an 
overflow of an abundance of God’s love and grace or an 
overflow of the world, the flesh, and evil influences.
 
The proverb from the first reading states: The fruit of a 
tree shows the care it has had; so too does one’s speech 
disclose the bent of one’s mind. When a tree is well taken 
care of, it will produce good fruit. Just as we see healthy, 
delicious fruit being borne by this tree, so do we see the 
healthy fruit of kind words and good deeds when our 
hearts and minds are immersed in God.
 

Jesus teaches that, A good person out of the store of good-
ness in his heart produces good, but an evil person out of 
a store of evil produces evil; for from the fullness of the 
heart the mouth speaks. As Christians we’re blessed to 
have been made into a temple of the Holy Spirit through 
baptism, and nourrished by the body, blood, soul, and 
divinity of Jesus in holy Communion. Every single day we 
have the opportunity to live either in these realities of our 
faith or to live focused only on ourselves, focused on the 
things of the world.
 
Jesus is victorious: He has conquered sin and death. Be-
cause of his victory, we have the opportunity to live open 
and reflective to what is overflowing from our hearts and 
minds. 
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32) hay Truyền Chức Thánh (1 Tm 4:14). Những bí tích 
là dấu chỉ hữu hình, đánh dấu cụ thể những việc làm vô 
hình của Chúa Kitô (GLCG 1113, 1127, 1129). 
 
Sau hết, Chúa Kitô thực thi vương quyền của Ngài để 
dạy dỗ dân Ngài qua các linh mục, tu sĩ của Giáo hội 
Ngài (Ep 1: 22-23, 4: 11-12). Bạn cần phải tuân theo 
thẩm quyền hợp pháp của họ như là vâng phục Chúa 
Kitô (1 Ga 4: 6). Việc nghe theo các linh mục, tu sĩ bao 
gồm tuân giữ Sáu Điều Răn của Hội Thánh (Ga 14:16):

1. Tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ 
buộc (Xh 31: 13-17; GLCG 2180).

2. Xưng tội trong một năm ít là một lần, nếu người đó 
phạm tội trọng (Gia 5: 14-16; GLCG 1457).

3. Rước Mình Thánh Chúa trong Mùa Phục Sinh (Cv 
2,42; GLCG 1389).

4. Ăn chay, kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc 
(Công vụ 13: 2-3; GLCG 2043).

5. Góp phần nâng đỡ và xây dựng Giáo hội (Gl 6,60).
6. Tuân giữ luật lệ hôn phối của Giáo Hội (Rô 7: 2-3). 

Các điều răn này là những nguyên tắc căn bản người 
Công giáo phải làm để theo Chúa Kitô và sống trong 
Giáo hội của Ngài. 
 
Điều quan trọng cần nhớ là những điều răn này chỉ là 
hành động tối thiểu phải có của tinh thần ngưởi môn 
đệ. Một số người chỉ áp dụng các yêu cầy này kiểu duy 
lề luật và hỏi “Tôi phải làm gì ở mức tối thiểu nhất để 
sống đạo?” Điều này giống như một người chồng hỏi, 
“Thường tôi phải hôn vợ mình bao nhiêu lần?” Đây 
không phải là dấu hiệu của một mối quan hệ tốt lành. 
Các điều răn của Giáo hội giống như một bức tranh phác 
họa, chỉ diễn tả các cơ bản chân dung của một người 
môn đệ. Nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là sử dụng 
những khả năng riêng biệt mà Chúa đã ban tặng cho mỗi 
người để tô thêm vào bức chân dung đó bằng chất liệu 
sơn dầu của đức tin, hy vọng và lòng bác ái và làm cho 
nó đẹp hơn lên.
(Câu hỏi #56 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “What commitments does one need to make when 
one becomes a Catholic?” Justin M., 15.
A.  You need to strive to know, love, and serve God the 
Father through His Son, Jesus Christ, in the power of the 
Holy Spirit (Jn 6:27, 17:3; 1 Cor 8:3; CCC 1).  You need 
to commit yourself to being a disciple of Jesus Christ. 
Since Christ continues to act in the world through the 
Church with which He is one body, Catholics believe 

complete discipleship involves adhering to Christ’s Word 
as presented in the teachings of the Catholic Church 
(Eph 4:11-16).

You need to follow the teachings of the Church.  This 
means assenting to all that the Magisterium (the Pope 
and the bishops united with him) teaches as true con-
cerning faith and morals and, by God’s grace, living 
accordingly (Mt 18:15-18; 2 Thess 3:6; CCC 150, 892).  
To his disciples Christ said, “Whoever listens to you, 
listens to Me.  Whoever rejects you, rejects Me.  And 
whoever rejects Me, rejects the One who sent Me” (Lk 
10:16).  The Magisterium carries on this mission.  When 
the Magisterium teaches, it is Christ teaching us through 
it.

You need to receive Christ’s grace through the sacra-
ments.  This includes receiving the sacraments of initia-
tion - baptism (Acts 22:16), confirmation (Acts 8:14-19), 
and the Holy Eucharist (Acts 2:42); the sacraments of 
healing - reconcillation (Jn 20:21-23) and anointing of 
the sick (Jas 5:14-15); and those related to the particular 
vocation to which God is calling you - holy matrimony 
(Eph 5:31-32) or holy orders (1 Tm 4:14).  The sacra-
ments are visible, effective signs of Christ’s invisible 
action (CCC 1113, 1127, 1129).

Finally, Christ exercises His pastoral and kingly author-
ity over His followers through the pastors of His Church 
(Eph 1:22-23, 4:11-12).  You need to obey their lawful 
authority as a way of obeying Christ (1 Jn 4:6).  Follow-
ing the pastors includes observing the six precepts of the 
Church (Jn 14:16):

1. Attend Mass on Sundays and Holy Days (Ex 31:13-
17; CCC 2180).

2. Confess one’s sins at least once a year, if one is con-
scious of mortal sin (Jas 5:14-16; CCC 1457).

3. Receive Holy Communion during the Easter season 
(Acts 2:42; CCC 1389).

4. Observe appointed days of fasting and abstinence 
(Acts 13:2-3; CCC 2043).

5. Contribute to the support of the Church (Gal 6:60).
6. Observe the marriage laws of the Church (Rom 7:2-

3).
These precepts are all ways our basic Christian commit-
ment to follow Christ is lived out in His Church.

It is important to remember that these precepts are mini-
mal acts of discipleship.  Some people adopt a sort of 
legalistic approach to such requirements and ask “What 
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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 23 tháng 02, tất cả chỗ trên mặt quay về 
phía Đền Thánh của tường hai bên đã kín.  Chúng tôi 
đã bắt đầu sang mặt sau.  Thời gian đặt làm một bảng sẽ 
mất khoảng 4 - 5 tuần. 

Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. (3) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se.
2. (2) Xin tạ ơn 
3. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, nhân 

kỷ niệm ngày sinh 14 tuổi (Diana).
4. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, về 

mọi ơn lành đã nhận được.
5. Tạ ơn Đức Mẹ
6. Tạ ơn 40 năm thành hôn
7. Tạ ơn Chúa vì được chữa lành.
8. Tạ ơn Chúa và cầu bình an cho gia đình.
9. Xin ơn bình an
10. Cầu cho gia đình bình an
11. (2) Cầu bình an cho gia đình. 
12. Cầu cho gia đình khỏe mạnh.
13. Cầu xin đi đường được bình an.

14. Tạ ơn và xin được chữa lành

is the bare minimum I have to do?”  This is something 
like a  husband asking, “How often do I have to kiss 
my wife?”  This is not a sign of a particularly healthy 
relationship. The precepts of the Church are more like a 
sketch, a basic outline of a portrait of a disciple.  It is the 
task of each of us to use the gifts God gives us to fill in 
that portrait with the oil paint of faith, hope and charity 
and make it as beautiful as we can.

15. Tạ ơn và xin được khỏi bệnh
16. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, xin 

ơn chữa lành bệnh.
17. Cầu xin ơn chữa lành và bình an.
18. Cầu cho con cái
19. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se, cầu cho 

các linh hồn thai nhi, linh hồn mồ côi và các linh 
hồn.

20. Cầu cho các linh hồn trong Giáo xứ đã qua đời.
21. Cầu cho các linh hồn ân nhân và bạn bè.
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 các linh hồn mồ côi và thai nhi.
24. Cầu cho Tổ tiên, Ông bà và Cha mẹ.
25. Cầu cho Tổ tiên, Ông bà và linh hồn Phê-rô.
26. Cầu cho linh hồn Tiên nhân Nội ngoại.
27. (3) Cầu cho các linh hồn
28. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Phaolo Phan và Maria 

Nhung
29. Linh hồn Andre
30. Linh hồn Anton Điển, Maria Phượng và Maria 

Xuyên
31. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Giacobe Bính
32. Linh hồn Giuse, Maria và Phêrô
33. Linh hồn Phêrô, Đaminh, Đaminh Teresa và Giuse 

Maria
34. Linh hồn Gioan Baotixia Trần Văn Hiệp
35. Lễ giỗ linh hồn Giuse
36. Hai linh hồn Matta
37. Linh hồn Đaminh
38. Linh hồn Giuse
39. Hai linh hồn Giuse
40. Ba linh hồn Phêrô và linh hồn Anna
41. (2) Linh hồn Giuse Nguyễn V. Mậu
42. Linh hồn Gioan Baotixita
43. Linh hồn teresa Bùi Thị Huyền Trân
44. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
45. Linh hồn Phaolo mới qua đời
46. Linh hồn Maria
47. Linh hồn Giuse Vũ Huy Hoàng
48. Hai linh hồn Phêrô
49. Linh hồn  Đaminh và Maria
50. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se, cầu cho 

linh hồn Maria Đoàn Thị Thanh, mới qua đời tại 
Houston.

51. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se, cầu cho 
linh hồn Giu-se.

52. Cầu theo ý chỉ người xin.
53. Linh hồn Maria Catarina, linh hồn Maria mới qua 

đời, các linh hồn Tiên nhân và các linh hồn. 
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54. Cầu cho linh hồn Phê-rô, Maria, An-na và 
cho quê hương Việt Nam.

55. Hai linh hồn Phê-rô và linh hồn Maria giỗ 18 
năm.

56. Linh hồn Maria, giỗ 21 năm.
57. (2) Linh hồn Giu-se Nguyễn Quang Vinh, giỗ 10 

năm.
58. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Dung, giỗ 8 năm
59. Linh hồn Maria Tâm (Bà Trùm Tư), giỗ 8 năm.
60. Linh hồn Phê-rô Lê Văn Bình, giỗ 2 năm.
61. Linh hồn Maria Mai Nguyễn Thiện, giỗ 2 năm. 
62. Linh hồn Maria Hoàng Thị Nguyệt, lễ giỗ.
63. Linh hồn An-na Maria, lễ giỗ.
64. Linh hồn Đaminh và Maria, lễ giỗ.
65. Linh hồn Micae và Maria, lễ giỗ.
66. Linh hồn Giacobe, lễ giỗ.
67. Linh hồn Theresa Maria, lễ giỗ.
68. Linh hồn Gioan Baotixita, lễ giỗ.
69. Linh hồn Giuse Huỳnh Văn Thắng, giỗ 18 năm
70. Linh hồn Phanxico Đặng Văn Hạ mới qua đời ở 

VN
71. Linh hồn Ông Cố Phanxico Xavie Cao Đức 

Thắng, mới qua đời tại California.
72. Linh hồn Maria Đặng Thị Huyền, mới qua đời tại 

Houston.
73. Linh hồn Maria Đỗ Thị Mùi, mới qua đời tại Việt 

Nam.
74. Linh hồn Catarina, mới qua đời tại Việt Nam.
75. Linh hồn Phê-rô Trần Văn Hùng, mới qua đời.
76. Linh hồn Nguyễn Đức Hùng, mới qua đời.
77. Linh hồn An-tôn, mới qua đời.
78. Linh hồn linh mục Đaminh Lương Đức Toàn, mới 

qua đời.
79. Linh hồn linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, OP
80. Linh hồn Cecilia Hoàng Thị Rựu.
81. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
82. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
83. (4) Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
84. Linh hồn Giu-se Nguyễn Hoàng Anh Tuấn.
85. Linh hồn Đaminh Nguyễn Trung Thành, linh hồn 

Micae Nguyễn Hồng Phúc.
86. Linh hồn Maria Nhài.
87. Linh hồn Tô-ma Tuấn.
88. (2) Linh hồn Maria.
89. Linh hồn Giu-se.
90. Linh hồn Phê-rô và An-na.
91. Linh hồn Đaminh và Maria.
92. Linh hồn Gioan Baotixita.
93. Linh hồn Micae
94. Hội Phê-rô Phaolo xin cầu cho linh hồn Maria 

Cao Thị Hoa.

HỢP Ý CẦU NGUYỆN

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

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

CẢM TẠ - THANK YOU
Giáo xứ xin cám ơn các mạnh thường quân sau đây 
đã đóng góp cho quỹ Tu Sửa Nhà Thờ:
MyKhang Nguyen    $   300
Homepro Realty Inc    $1,000 
Vũ Đình Tráng    $   100 
Thuy Vo     $1,000 
Nguyễn Văn Bốn    $1,000 
Lê Thanh Minh    $1,000 
Hằng Nguyễn    $1,000 
Vũ Đức Vương    $   100 
Ẩn danh     $     50 
Nguyễn John David    $1,000 
Mitchelle     $1,000 
Dinh Doan     $1,000 
Chau N tran     $1,000

Tính đến ngày 24 tháng 02, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,127,890. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

CẢM TẠ - THANK YOU
Giáo xứ 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
Hung Tran & Yen Tran   $   500
AB Realty    $1,000
T & N Insurance Group   $1,000
IQ Viet My (South 45)  $1,000

Tính đến ngày 24 tháng 02, 2022, tổng số tiền ủng hộ cho 
hội chợ là $12,500.
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CHÚC MỪNG
Ngày thứ Bảy 19 tháng 2, 2022, vừa qua, tại Chủng viện St. Mary, 
Houston, Texas, Cha Chánh xứ đã có mặt để tham dự và chung vui 
với ba Thầy Nguyễn Tú Anthony, Hồ Thanh Tom và Tăng Tú Vic-
tor được nhận chức Thừa Tác Vụ Giúp lễ.  Chức vụ kế tiếp trong 
năm sau sẽ là Phó Tế.  Xin chúc mừng quý Thầy và gia đình.
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THÔNG ĐIỆP CHỦ CHĂN

Ngày 22 tháng 2 năm 2022 
Kính gửi Qúy Ông Bà, Anh Chị 
Em, 
 
Mùa Chay và Mùa Phục sinh đang 
gần kề. Từ ngày 2 tháng 3 đến 
ngày 4 tháng 6, chúng ta sẽ cử 
hành Thánh lễ trong mầu nhiệm và sự thật về cuộc khổ 
nạn và cái chết của Chúa Giêsu, việc Ngài Phục sinh từ 
cõi chết, rồi Chúa lên trời (Thăng Thiên) và Chúa Thánh 
Thần hiện xuống.  90 ngày này là một phần tư năm và 
là thời gian chúng ta chú tâm việc cầu nguyện, đọc Kinh 
thánh, cử hành các Bí tích Khai tâm, ăn chay và kiêng thịt, 
quay hướng cuộc đời chúng ta về Chúa. 
 
Chúng ta đã quen nghe danh từ “quarantine” (“cách ly”), 
một từ ngữ có nguồn gốc Thiên Chúa Giáo. “Quaranta” 
trong tiếng Latinh có nghĩa là “40”, và thời kỳ cách ly 
tiên khởi là 40 ngày Mùa Chay, thời gian gác lại chuyện 
thường ngày để cầu nguyện biệt lập, ăn chay, làm việc từ 
thiện và chia sẻ, nhất là với người nghèo. Đây cũng là thời 
gian dành ra cho các tân tòng chuẩn bị bước cuối cùng 
trước khi lãnh nhận bí tích Rửa tội. 
 
Thời gian cách ly này phải là thời gian của sám hối và đổi 
mới. Sau hai năm bị cách ly bán thời gian trong đời sống 
của chúng ta vừa qua, trải nghiệm mùa Chay và Phục Sinh 
năm nay trong môi trường thoải mái hơn sẽ là mời gọi thật 
hơn để gặp gỡ và tìm đến Chúa, trở lại khuôn viên của các 
giáo xứ chúng ta và gặp gỡ nhau! 
 
Những sinh hoạt mùa Chay cần được tiếp tục, thường 
xuyên cử hành Thánh lễ hơn, tham dự bí tích Hòa giải, đi 
Đàng Thánh Giá, lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện nhiều 
hơn, nhất là cho hòa bình thế giới, và đọc / học hỏi Thánh 
Kinh và các sách Phúc Âm. 
 
Giáo hội cũng yêu cầu tất cả chúng ta không ăn thịt vào 
Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Mùa Chay. Tương tự như vậy, 
những người phải ăn chay vào Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu 
Tuần Thánh vẫn nên giữ chay! 
 
Trong tất cả các sinh hoạt Mùa Chay, chúng ta cần tập 
trung để hướng về những người nghèo, những người đang 
gặp khó khăn, đang đau khổ là ưu tiên hàng đầu. Chúa 
Giê-su muốn dùng 40 ngày Mùa Chay để đổi mới trái tim 
và lý trí chúng ta để mọi người có thể vui hưởng 50 ngày 
của Phục Sinh. 
 
Tôi cũng xin yêu cầu tất cả chúng ta nên tìm cách tham 

gia vào các cuộc Tham vấn Thượng Hội đồng đã được 
hoạch định tại Tổng giáo phận trong thởi gian này. 
 
Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu, sáu tháng đầu 
năm 2022 sẽ được các giáo phận địa phương khắp nơi trên 
thế giới dùng để chuẩn bị các cuộc tham vấn. Những kinh 
nghiệm rút tỉa và kết quả học hỏi của chúng ta ở đây sẽ 
được gửi lên Washington, D.C. để các đức giám mục cùng 
tham khảo với những kinh nghiệm rút tỉa của Gia-Nã-
Đại (Canada). Sau đó, tất cả sẽ được gửi đến Rôma cho 
Thượng Hội đồng vào năm 2023. 
 
Xin hãy rủ bạn bè cùng đến tham dự một buổi tham vấn 
tại địa phương của bạn trong vài tháng tới. Đức Thánh 
Cha muốn nghe những quan sát và kinh nghiệm về đức tin 
Công giáo của bạn. Đây không chỉ là những đề nghị cho 
thay đổi mà cũng là dịp để chia sẻ kinh nghiệm sống với 
những người khác để toàn thể Giáo hội được hưởng lợi 
ích từ những nhận xét của bạn. 
 
Nguyện xin Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa trợ giúp chúng ta 
bằng những lời cầu nguyện của Mẹ trong Mùa Chay và 
Mùa Phục Sinh sắp tới.

Hồng Y Daniel DiNardo, 
Tổng Giám mục Galveston-Houston

THÔNG BÁO
Để chuẩn bị cho ngày Rước Lễ Lần Đầu của các em lớp 
Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu, các Sơ Dòng Đaminh sẽ 
hướng dẫn các em sinh hoạt Tĩnh Tâm vào thứ Sáu 
ngày 04 tháng 03, 2022 từ 6g đến 9g chiều. Các em sẽ 
được nhận Bí Tích Hòa Giải lần đầu sau giờ tĩnh tâm. 
Xin phụ huynh chuẩn bị cho các em đến đúng giờ để 
tham dự. 

Trong lúc các em tĩnh tâm với các Sơ, các thầy cô nhà 
trường sẽ có giờ tĩnh tâm với các phụ huynh về trách 
nhiệm của cha mẹ và gia đình để giúp cho con em mình 
sốt sắng đón nhận Bí Tích Mình Thánh Chúa trong tháng 
Năm sắp tới.
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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

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.

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 03 năm 2022, 

tại Nhà thờ lúc 8g30 sáng.

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
20/02/2022 $18,677 quyên cuối tuần 
    ($125 từ mạng)
  $3,876  quyên lần hai
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BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 1 Mùa Chay Năm C 

BÀI ĐỌC I: Đnl 26, 4-10
“Dân được chọn tuyên xưng đức tin”.
Trích sách Đệ Nhị Luật.

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Thầy tư tế nhận 
của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ của 
Chúa là Thiên Chúa ngươi, và ngươi sẽ nói trước mặt 
Chúa là Thiên Chúa rằng: “Tổ phụ con là Aramêô du mục 
đã đi xuống Ai-cập và sống ở đó như ngoại kiều với một 
ít người; và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng 
mạnh và đông đúc. Các người Ai-cập đã ngược đãi, hành 
hạ và bắt chúng con làm việc nặng nhọc. Chúng con đã 
kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, và Chúa 
đã nghe lời chúng con, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực 
nhọc và khốn cùng của chúng con. Chúa đã dùng bàn tay 
mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp 
và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con ra khỏi Ai-
cập. Chúa đưa chúng con đến đây, ban cho chúng con xứ 
này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây 
con dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng 
đất mà Chúa đã ban cho con”. Ngươi sẽ đem đặt nó trước 
mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi và sấp mình trước tôn 
nhan Người.  Đó là lời Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15
Đáp: Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian 
truân (x. c. 15b).

Xướng:
1) Bạn sống trong sự che chở của Đấng Tối Cao, bạn 
cư ngụ dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng 
Chúa: Chúa là chiến lũy, nơi con nương náu, lạy Chúa 
con, con tin cậy ở Ngài. - Đáp. 

2) Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không 
bén mảng tới nhà bạn ở. Vì Chúa ra lệnh cho các Thiên 
Thần Ngài săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp 
nẻo đường. - Đáp. 

3) Chư vị đó bồng bế bạn trên tay, để bạn khỏi vấp chân 
vào đá. Trên mình hổ mang, rắn lục bạn bước đi, bạn đạp 
chân trên sư tử và giao long. - Đáp. 

4) Vì người quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che 
chở người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta. Người sẽ kêu 
cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời, Ta sẽ ở cùng người trong lúc 
gian truân, Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Rm 10, 8-13
“Kẻ tin tưởng tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gì? Lời ở kề trong 
miệng và trong lòng ngươi. Đó là lời đức tin mà chúng tôi 
rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giêsu là 
Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ 
cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong 
lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ 
được cứu rỗi. �Vì Thánh Kinh đã có nói: “Hễ ai tin vào 
Người sẽ không phải hổ thẹn”. Bởi lẽ không có sự phân 
biệt người Do-thái và Hy-lạp: Vì là cùng một Chúa của 
mọi người, Ngài rộng rãi đối với tất cả mọi người khẩn 
xin cùng Ngài. Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều được 
cứu độ.  Đó là lời Chúa.
 
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM:  Mt 4,4b
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi 
lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
 
TIN MỪNG:   Lc 4, 1-13
“Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám 
dỗ”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng 
sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó 
suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những 
ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người 
đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con 
Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh 
đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không 
phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.

Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay 
một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: 
“Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của 
các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai 
tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ 
thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép 
rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ 
phụng thờ một mình Người thôi”.

Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên 
góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con 
Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: 
“Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn 
thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp 
phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi 
đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi làm 
đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.  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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