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CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY
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LỊCH PHỤNG VỤ
06 Tháng 3, 2022 - 12 Tháng 3, 2022

CHÚA NHẬT 06/03/2022 - 1 Mùa Chay Năm C
  BÀI ĐỌC I:  Đnl 26, 4-10
  “Dân được chọn tuyên xưng đức tin”.
  BÀI ĐỌC II:   Rm 10, 8-13
  “Kẻ tin tưởng tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô”.
  TIN MỪNG:  Lc 4, 1-13
  “Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu 
  cám dỗ”.

THỨ HAI 07/03/2022 
  BÀI ĐỌC I:   Lv 19, 1-2. 11-18
  TIN MỪNG: Mt 25, 31-46

THỨ BA 08/03/2022  
  BÀI ĐỌC I:    Is 55, 10-11
  TIN MỪNG:  Mt 6, 7-15

THỨ TƯ 09/03/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Gn 3, 1-10
  TIN MỪNG:  Lc 11, 29-32

THỨ NĂM 10/03/2022 
  BÀI ĐỌC I:    Est 14, 1. 3-5. 12-14  (NV 4, 17k. 17lm. 17r-t)
  TIN MỪNG:  Mt 7, 7-12

THỨ SÁU 11/03/2022  Kiêng Thịt
  BÀI ĐỌC I:   Ed 18, 21-28
  TIN MỪNG:  Mt 5, 20-26

THỨ BẢY 12/03/2022 
  BÀI ĐỌC I:  Đnl 26, 16-19
  TIN MỪNG:  Mt 5, 43-48

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY
Mới đây tôi đọc được câu truyện về cậu 
bé Bobby rất muốn có chiếc xe đạp. Kế 
hoạch của cậu bé là để dành những đồng 
tiền lẻ 5 xu, 10 xu và 25 xu cho đến khi 
có đủ tiền để mua chiếc xe đạp 10 tốc độ. 
Mỗi tối cậu bé cầu nguyện xin Chúa giúp 
cậu dành dụm được đủ tiền để mua xe. 
Cậu quì bên giường và cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp 
con dành được đủ tiền để mua xe, và ngày mai xin Chúa 
đừng để ông bán cả-rem chạy đến gần đây.”

Hôm nay là Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay. Mùa Chay là 
thời gian để cầu nguyện, ăn chay, chia sẻ và sống tự chủ. 
Chúng ta được gợi nhớ cái đẹp chân thật của sự nhập thể, 
đó là Chúa Giê-su đã cảm nghiệm đầy đủ các chước cám 
dỗ của loài người và đã chống lại những lời hứa trống 
rỗng và những phần thưởng mau qua. Là cộng đoàn đức 
tin, chúng ta cầu xin để biết đặt tin tưởng vào những cái 
có giá trị đời đời nơi Thiên Chúa, và làm các việc của 
mùa chay không phải để tìm tư lợi nhưng để tạo một chỗ 
trong tâm hồn để chứa đầy sự hiện diện của Thiên Chúa, 
của tình thương và ơn tha thứ. Như thánh Phaolo nói với 
Chúng ta, “Ai kêu danh thánh của Chúa sẽ được cứu.” 
Chúng ta tuyên xưng đức Giê-su Kitô là Con Thiên Chúa, 
là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, 
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật . . . Chúng ta mong 
được sống trong Chúa, và chán ghét sự tối tăm của tội lỗi. 
Chúng ta xin Chúa khuấy động trong tâm hồn chúng ta 
lòng thống hối, khiêm tối và ơn cải thiện. 

Chúa Giê-su nói với chúng ta là Thiên Chúa biết và ban 
ân thưởng cho lòng thành thực, khiêm tối và những việc 
lành chúng ta làm hầu giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu 
đối với Ngài. Thiên Chúa không muốn chúng ta nghe theo 
cám dỗ của Satan nhưng biết học theo Chúa Giê-su chống 
lại các cám dỗ.

Satan đưa ra cho Chúa Giê-su các cám dỗ. Hắn dùng 
những lời lẽ dụ dỗ “Nếu ông là Con Thiên Chúa” và dùng 
cả những lời Thánh Kinh để trục lợi. Nhưng ở mỗi trường 
hợp, Chúa Giê-su đều chống trả và tỏ ra Ngài là một 
người Isaren trung tín, dùng thánh kinh làm cho kẻ cám 
dỗ phải câm miệng.

Cám dỗ đầu tiên rất riêng tư, ma quỉ dùng cái đói của 
Chúa Giê-su để thử quyết tâm của Ngài và xúi Ngài làm 
cho đá trở nên bánh. Đây là cám dỗ làm thỏa các khát 
vọng thể xác của chúng ta.  Trong cám dỗ thứ hai, ma quỉ 
hứa ban cho Chúa Giê-su quyền lực thế gian. Như chúng 
ta biết, quyền lực của Chúa Giê-su rất khác với quyền lực 
thế gian – quyền lực của Ngài là tình thương, tự hiến và 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

Hỏi: “Bạn có phải làm dấu thánh giá trước 
khi bắt đầu cầu nguyện không?” Charity 
W., 17 tuổi
Đ: Không, Khi bạn cầu nguyện, Thiên Chúa đang nhìn 
vào trái tim bạn hơn là những hành động cụ thể của bạn 
(Mt 6, 5-6). Ngài cũng nghe thấy lời cầu nguyện của bạn 
nếu bạn không làm dấu thánh giá. Tuy nhiên, chúng ta là 
những sinh vật, và những gì cơ thể của chúng ta làm có 
thể ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Một số hành 
động khiến chúng ta hướng tới sự cầu nguyện nhiều 
hơn, giống như một số tư thế trong thể thao giúp mang 
lại hiệu quả tốt hơn. Đây là trường hợp làm dấu thánh 
giá. Dấu thánh giá có thể giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn 
cho việc cầu nguyện. 
 
Bởi vì thập tự giá là dấu tích Đấng Cứu Rỗi đã chịu 
chết, các Kitô hữu thuở sơ khai đã dùng việc làm dấu 
thánh giá như một cách nhận biết nhau trong thời kỳ bị 
bách hại. Thánh Ephrem người Syria, vào năm 306, đã 
nói: “Hãy đánh dấu tất cả những gì bạn làm bằng dấu 
thánh giá ban sự sống. Đừng đi ra khỏi cửa nhà cho đến 
khi bạn đã làm dấu thánh giá cho mình. Đừng bỏ qua 
dấu hiệu đó khi bạn sắp ăn uống, hoặc đi ngủ, cho dù 
bạn đang ở nhà hay trên đường đi đâu. “ 
 
Làm dấu thánh giá là một thực hành thánh thiện mà 
truyền thống Công giáo đề cao. Bạn nên nhớ để sử dụng 
nó khi cầu nguyện.

(Câu hỏi #186 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “Must you make the sign of the cross before you 
begin any type of prayer?” Charity W., 17
A. No, When you pray, God is looking at your heart 
more than at your physical actions (Mt 6:5-6).  He hears 
your prayer just as well if you do not make the sign of 
the cross. However, we are physical beings, and what 
our bodies do can affect our spirits.  Some actions pre-
dispose us more towards prayer, just as certain postures 

chữa lành. Chúng ta cũng thường bị cám dỗ tìm quyền lực 
thế gian. Cám dỗ thứ ba là xúi dục Chúa Giê-su biểu diễn 
nhầy từ đỉnh tháp đền thờ xuống để chứng minh Ngài là 
Thiên Chúa. Satan biết Ngài là Con Thiên Chúa, cái mà 
hắn chưa biết là tinh thần làm con của Chúa không phải là 
để phục vụ cho riêng bản thân Ngài nhưng là để chịu chết 
trên thập giá cứu chuộc nhân loại.

FIRST SUNDAY OF LENT 
I recently read a story about a little boy named Bobby 
who desperately wanted a new bicycle. His plan was to 
save his nickels, dimes and quarters until he finally had 
enough to buy a new 10-speed. Each night he asked God 
to help him save his money. Kneeling beside his bed, he 
prayed, "Dear Lord, please help me save my money for 
a new bike, and please, Lord, don't let the ice cream man 
come down the street again tomorrow."

Today is the first Sunday of Lent. Lent is the time of 
prayer, fasting, sharing, and self discipline. We are re-
minded that the true beauty of the Incarnation is that Jesus 
experienced the full array of human temptations and yet 
resisted their empty promises and fleeting rewards. As 
a community of faith, we pray that our trust might be in 
the eternal things of God, and that our Lenten disciplines 
might not be self-serving but create within each of us a 
space to be filled with God’s presence, mercy, and forgive-
ness. After all, as Saint Paul tells us, everyone who calls 
on the name of the Lord will be saved. We profess that 
Jesus Christ is the Son of God, God from God, Light from 
Light, true God from true God . . . We long for a fullness 
of life in him, and we grow weary of the darkness of sin. 
We are here to ask him to stir within us a contrite heart, 
humble and repentant.

Jesus tells us that God will see and reward us for the sin-
cere, humble, and private acts we perform to help us grow 
in our love for him. God wants us not to listen to Satan but 
to learn from Jesus to resist the temptations. 

Satan presents to Jesus three temptations. He uses manip-
ulative words “If you are the Son of God”, and even uses 
Scripture to serve his own ends. But on each occasion, Je-
sus resists and emerges as the faithful Israelite, ultimately 
using Scripture to silence the tempter. 

In the first deeply personal temptation, the devil uses Je-
sus’ hunger to test his resolve and urges him to turn stone 
into bread. This is the temptation to satisfy our physical 
needs.  In the second temptation, Jesus is offered authority 
over all the kingdoms of the world. But as we know, Je-
sus’ authority is very different from earthly power – his is 

a kingdom of mercy, self-giving, and healing. We are aslso 
often temped to seek worldly power.  The third temptation 
urges Jesus to hurl himself from the top of the temple – to 
prove his divine credential. Satan knows that he is God’s 
Son; what he has yet to learn is that Jesus’ Sonship is not 
self-serving but will actually be fulfilled on the cross for 
the salvation of the world. 
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in sports make for a better performance.  This is the case 
with making the sign of the cross.  The sign of the cross 
can prepare us better for prayer.

Because the cross was the means by which the Savior 
was killed, the early Christians used to make the sign 
of the cross as a way of recognizing each other in times 
of persecution.  Many of the early Christians write of 
the value of making the sign of the cross, St. Ephrem 
the Syrian, in the year 306, said: “Mark all you do with 
the sign of the life-giving cross.  Do not go out from 
the door of your house until you have signed yourself 
with the sign of the cross.  Do not neglect to make that 
sign when you are eating or drinking, or going to sleep, 
whether you are at home or on a journey.”

Making the sign of the cross, then, is a holy practice that 
Catholic tradition upholds.  You should try to remember 
to use it when you pray.

LẮNG NGHE … 
SỰ CẦN THIẾT ĐỂ THĂNG TIẾN

Texas Catholic Herald
Đức tin phát triển mạnh mẽ hơn khi người Công giáo 
chúng ta cùng nhau đồng hành là những môn đệ truyền 
giáo. Một khả năng quan trọng để đời là biết lắng nghe… 
nghe những người trong gia đình, trong giáo xứ, trong 
cộng đồng của chúng ta… và đặc biệt là nghe Đức Chúa 
Thánh Thần.  Mỗi ngày, chúng ta đều nhận được rất nhiều 
thông tin từ những người thân trong gia đình, bạn bè nơi 
làm việc, từ các chương trình phát thanh, truyền hình và từ 
các nguồn trực tuyến như podcast, video, điện thư và tin 
nhắn trong điện thoại cầm tay. Nhưng thật sự chúng ta có 
lắng nghe hay chỉ là những lời nói từ tai này qua tai kia? 
 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu chúng ta tụ tập lại 
như một cộng đồng để lắng nghe và tìm hiểu ý muốn của 
Chúa và Thánh Linh trong Giáo hội của Ngài. Đức Thánh 
Cha đã đặt kế hoạch cho một Thượng Hội Đồng kéo dài 
hai năm (2021-2023). Tiến trình này sẽ cho phép “toàn 
thể dân Chúa được tham gia và thực hiện việc lắng nghe 
nhau một cách sâu đậm và trong tôn trọng, vì sự lắng 
nghe này tạo ra một khoảng không gian để chúng ta cùng 
được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và khao khát hướng 
đến Giáo hội của Thiên niên kỷ thứ ba. ”(Tài liệu Chủ đề 
Thượng hội đồng). 
 
Đặt niềm tin vào sự hướng dẫn sáng suốt của Chúa Thánh 
Thần, các Nghị phụ của Công đồng Vatican II tin rằng khi 
Dân Chúa - các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo 
dân - cùng lắng nghe nhau để học hỏi và được soi sáng 

bằng sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần cách thiêng 
liêng, và thể hiện sự thống nhất toàn cầu trong các vấn đề 
về đức tin và luân lý thì họ không thể sai lầm được (Lu-
men Gentium, khoản 12, Văn kiện Chuẩn bị Thượng Hội 
đồng, khoản 13). 
 
Trong cuốn sách “Let Us Dream: The Path to a Better Fu-
ture” (“Hãy Cùng Mơ: Con Đường Dẫn Đến Một Tương 
Lai Tốt Đẹp Hơn“), xuất bản tháng 12 năm 2020, Đức 
Thánh Cha đã tuyên bố rõ ràng rằng Thượng Hội Đồng 
không liên quan đến việc thay đổi “giáo luật truyền thống 
của Công Giáo;” nhưng tập trung vào việc “làm thế nào 
để giáo luật có thể đi vào đời sống hàng ngày và thích ứng 
vào bối cảnh luôn thay đổi của thời đại chúng ta.” Mục 
đích của Thượng Hội Đồng là để giúp giải quyết những 
vấn đề hiện đại của chúng ta.  

Để hiểu được những trở ngại hiện tại, chúng ta phải tập 
trung lại như một cộng đồng giáo xứ và chia sẻ những 
nhận thức cá nhân của chúng ta về ngày hôm nay qua việc 
cầu nguyện, đối thoại và chú ý lắng nghe nhau.  Việc lắng 
nghe trong một cộng đồng đức tin cũng cần có những giây 
phút im lặng. 
 
Lắng nghe người khác nói thường là một hành động mạo 
hiểm, nhưng rất cần thiết để nhận thức, suy nghĩ và hành 
động. Nếu chúng ta chỉ “nghe” những gì an toàn và quen 
thuộc, thì sẽ không có động lực để cải thiện hoặc đổi mới. 
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta: “Một Giáo 
Hội muốn giảng dạy phải là một Giáo hội biết lắng nghe”. 
(Let Us Dream). “Không có im lặng, lời nói mất ý nghĩa; 
không có lời nói, lắng nghe không thể xoa dịu” (Henri 
Nouwen).  Cùng nhau bước đi qua tiến trình Thượng Hội 
Đồng, chúng ta đang tìm những phương thức mục vụ để 
thực thi Thánh Ý Chúa cách đích thực, tạo thành những 
tiếng nói sống động của cộng đồng dân Chúa.  

Khi Giáo phận địa phương của chúng ta đáp lời yêu cầu 
của Đức Giáo hoàng để thực thi Thượng hội đồng trong 
hai năm, các câu hỏi được đặt ra cho các giáo xứ bao 
gồm: Các bạn đã đồng hành cùng nhau trong giáo xứ của 
mình như thế nào trong vài năm qua (những niềm vui, 
khó khăn, đau thương, hiểu biết sâu đậm, v.v.) ? Đâu là 
tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong những kinh nghiệm 
này? Chúng ta cùng thỏa thuận ở mức độ nào? Lời nói của 
Thiên Chúa đôi khi bị chúng ta bỏ qua như thế nào? Làm 
thế nào để giáo dân được lắng nghe, nhất là từ phụ nữ và 
giới trẻ? Làm thế nào để chúng ta có thể lắng nghe những 
người ở ngoại vi xã hội? Làm thế nào để những đóng góp 
của các tu sĩ nam nữ được hữu hiệu? Đâu là những trở 
ngại giới hạn khả năng lắng nghe của chúng ta, nhất là 
đối với những người không cùng quan điểm? Đâu là chỗ 
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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.  
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. (5) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se.
2. (2) Xin Tạ ơn
3. Tạ ơn Ba Đấng và xin ơn bình an
4. Xin tạ ơn Thánh Gia và Cha Phanxico Trương 

Bửu Diệp.
5. Xin cho thế giới hòa bình
6. Xin ơn bình an
7. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, nhân 

kỷ niệm 22 năm thành hôn.
8. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se đã 

ban cho gia đình được mọi sự bình an.
9. Tạ ơn Chúa và cầu bình an cho gia đình.
10. (3) Cầu cho gia đình bình an.
11. Cầu cho người thân đi làm được bình an.
12. Xin thi cử xuôi thuận
13. Xin cho thi cử gặt hái kết quả tốt đẹp.
14. Xin ơn chữa lành và việc làm tốt đẹp
15. (2) Cầu xin ơn chữa lành.
16. Cầu cho mẹ được chữa lành bệnh.
17. Xin dâng các con cho Chúa.
18. Cầu cho con cái được ơn hoán cải.
19. Tạ ơn Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ và Thánh Cả 

Giu-se, cầu cho người thân được lành bệnh.
20. Tạ ơn thánh Giuse, xin được chữa khỏi ung thư
21. Xin ơn chữa lành cho gia đình bị nhiễm dịch 

bệnh.
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 bệnh nhân và các linh hồn
24. Cầu cho các linh hồn trong giáo xứ đã qua đời.
25. Cầu cho linh hồn các tiên nhân
26. Cầu cho linh hồn ông bà nội ngoại.
27. Cầu cho các linh hồn tổ tiên, ông bà, nội ngoại, 

cha mẹ, anh chị em đôi bên.
28. Các linh hồn tiên nhân nội ngoại và linh hồn mồ 

côi.
29. Cầu cho con cái được bình an và cho các linh 

hồn thai nhi.
30. Xin chúc lành cho công việc làm ăn được bình 

an, cẩu cho các linh hồn thân nhân và các linh 
hồn.

31. (3) Cầu cho các linh hồn thai nhi và mồ côi.
32. (5) Cầu cho các linh hồn
33. Cầu như ý và cho các linh hồn
34. Linh hồn Sylvester Thiện và Maria Thoát
35. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết
36. Linh hồn Matta, Phêrô và Cha Mẹ Nội Ngoại
37. Linh hồn Phêrô giỗ 14 năm

38. Lễ giỗ linh hồn Phanxico

để tiếng nói của người thiểu số, người nghèo khó, người 
sống bên lề xã hội hoặc bị xã hội ruồng bỏ được lắng 
nghe? (Bản Hướng dẫn Cho Người điều hành Thượng Hội 
Đồng) 
 
Hiện tại, chúng ta đang trong giai đoạn đầu của tiến trình 
Thượng Hội Đồng (tháng 10, 2021 đến 1 tháng 4, 2022) ở 
cấp Tổng Giáo Phận. Đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha 
Phanxicô, Tổng Giáo phận mời gọi các Hội đồng Mục vụ 
của các giáo xứ cử người có khả năng lãnh đạo đến tham 
gia khóa đào tạo Điều hành viên Thượng Hội đồng, để họ 
có thể trở về và thực hiện “các buổi lắng nghe” tại giáo xứ 
của mình, với các tài liệu và bài mẫu do Tổng Giáo phận 
cung cấp. 
 
Xin tải thông tin và hướng dẫn về Thượng hội đồng tại 
trang mạng https://www.archgh.org/synod. 
 
Nữ tu Maria Goretti Thủy Nguyễn, OP, phó giám đốc Văn 
phòng Truyền giáo và Giáo lý của Tổng Giáo phận.
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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 
ủng hộ cho Crawfish Festival 2022:

BS Lâm Quang Thắng   $2,000
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 Việt Mỹ (South 45)  $1,000
Phở Thy      $   500 
Tom & Thanh Ho     $2,000 
Tuấn-Thủy Seafodd     $1,000 
O/B Mai Văn Phúc     $2,000 
Con Ông Đoàn Văn  Khuyến   $   500 
Cố Đô Restaurant     $1,000 
Bún Bò Huế Đức Chương    $2,000 
M.C. Coy, INC     $1,000 
Hương Xuân TOFU     $1,000

Tính đến ngày 03 tháng 03, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
cho hội chợ là $22,500.

75. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
76. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Ngát.
77. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
78. Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
79. Linh hồn Đaminh Bùi Đăng Trình.
80. Linh hồn Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đủ.
81. Linh hồn Đaminh Nguyễn Trung Thành, linh hồn 

Micae Nguyễn Hồng Phúc.
82. (3) Linh hồn Giu-se.
83. (5) Linh hồn Maria.
84. Linh hồn Giu-se, Maria và các linh hồn.
85. Linh hồn Đaminh và Maria.
86. Linh hồn Phê-rô và Maria.
87. Hội Legio Mariae xin cầu cho các hội viên còn 

sống cũng như đã qua đời và cho 2 linh hồn hội 
viên tán trợ: Theresa Trần Thị Dung và Gioan 

Baotixita Trần Văn Hiệp.

39. Linh hồn Phêrô Trấn Đức Đô
40. Lễ giỗ linh hồn Phêrô Tạ Quang Lịch
41. Lễ giỗ linh hồn Hilario Vũ Hải Thuận
42. Lễ giỗ linh hồn Gioan Baotixita Phạm Văn Tính 

và Phêrô Nguyễn Văn Thạch.
43. Linh hồn Gioan Baotixita
44. Các linh hồn Phêrô và Anna
45. Lễ giỗ linh hồn Đaminh
46. Các linh hồn Matta, Phêrô và tổ tiên nội ngoại . . .
47. Linh hồn Maria Trần Thị Cậy
48. Linh hồn Elizabeth Lâm Cẩm Tú
49. Tạ ơn Chúa, cầu bình an cho gia đình và cho các 

linh hồn Tiên nhân, linh hồn Theresa, 2 linh hồn 
Giu-se, An-na, Maria, các linh hồn thai nhi.

50. Linh hồn Maria và linh hồn Phanxicô, lễ giỗ.
51. Linh hồn Phê-rô Hoàng Quốc Lữ, 2 linh hồn mới 

qua đời Giu-se Vinh và Giu-se Thời, linh hồn tổ 
tiên thân bằng quyến thuộc và các linh hồn.

52. Các linh hồn An-tôn, Maria, Lucia, Phê-rô, Phao-
lô, Theresa, 3 linh hồn Giu-se và các linh hồn.

53. Các linh hồn Phê-rô Trần Châu, Phê-rô Trần Đức 
Thùy, An-na Nguyễn Thị Phúc.

54. Linh hồn Phê-rô Mậu, Giu-se Nhất, các linh hồn 
mới qua đời vì chiến tranh.

55. Linh hồn An-tôn Đỗ Viết Điển, Maria Mai Thị 
Xuyên, Maria Trần Thị Phượng.

56. Linh hồn Maria và Đaminh, giỗ 22 năm.
57. Linh hồn Giu-se Huỳnh Văn Thắng, giỗ 18 năm.
58. Linh hồn Phê-rô Nguyễn Hữu Đức, giỗ 13 năm.
59. Linh hồn Đức Cha Giu-se Vũ Duy Thống, giỗ 5 

năm.
60. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Chung, giỗ 4 năm.
61. Linh hồn Phê-rô, giỗ 2 năm.
62. Linh hồn Tadeo Phan Tấn Trí, giỗ 2 năm.
63. Linh hồn Gioan Baotixita Trần Quang Lương, các 

linh hồn mồ côi và linh hồn Vicente Nguyễn Cao 
Thắng, giỗ 100 ngày.

64. Linh hồn An-tôn Nguyễn Văn Đô, lễ giỗ.
65. Linh hồn Đôminicô và 2 linh hồn Maria, lễ giỗ.
66. Linh hồn Maria, lễ giỗ.
67. Linh hồn Giu-se Nguyễn Đức Vinh, mới qua đời 

tại Houston.
68. (2) Linh hồn Phanxico Đặng Văn Hạ, qua đời tại 

Việt Nam.
69. Linh hồn Elizabeth Lâm Cẩm Tú, qua đời tại Việt 

Nam.
70. Linh hồn Phê-rô, mới qua đời tại Việt Nam.
71. (2) Linh hồn Giu-se mới qua đời.
72. Linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Nhất
73. Linh hồn Phê-rô Nguyễn Văn Mậu.

74. Linh hồn Cecilia Hoàng Thị Rựu.
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CẢM TẠ - THANK YOU
Giáo xứ xin cám ơn các mạnh thường quân sau đây 
đã đóng góp cho quỹ Tu Sửa Nhà Thờ:
Lê Minh Tuấn & Yến Bạch   $   200
Huong T Nguyen & Hung D Bui $   100
Tinh Tran    $   500
Son Van Nguyen & Lan Thi Mai $   300
Ẩn danh     $   500
Nguyễn Thị Ánh    $1,000
Frank & Tommy Nguyen   $1,000
O/B Tran Van Du    $2,000
Kiệm Văn Nguyễn & Liễu Đoàn $1,000
Vu Van Hoa & Nhung    $1,000
Teresa Tam T Huynh    $   100

Tính đến ngày 03 tháng 03, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,135,590. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

THÔNG BÁO
Giáo xứ sẽ có một buổi đi bộ (Walk-a-thon) để giúp 
gây quỹ cho Công tác Tu Sửa Thánh Đường. Chương 
trình sẽ bắt đầu vào 9:30 sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 
3 năm 2022. Xin mời quý đoàn thể và giáo dân tham 
dự cuộc đi bộ, hoặc ủng hộ cho những người ghi danh 
đi bộ bằng cách “sponsor” (bảo trợ) họ.  Chúng ta cũng 
có thể xin bạn bè, gia đình, họ hàng, bạn cùng sở, hàng 
xóm, ... ngoài giáo xứ bảo trợ.  Cha Xứ cũng đã đăng 
ký đi bộ và cần người để sponsor cho Cha. (Xin bật mí: 
đây là cơ hội thật tốt để tặng quà sinh nhật cho Cha!)

Quý vị có thể sponsor bằng cách cho số tiền cố định 
($10, $50, $100, v.v) hoặc hứa cho tiền tùy theo số 
vòng đi chung quanh giáo xứ, hoặc chiều dài đường đã 
đi (ví dụ $50/mile, $100/mile, vv.).

Các em học sinh trường Giáo Lý Việt Ngữ cũng có 
thi đua.  Em nào thu được nhiều tiền nhất sẽ được trao 
thưởng cúp (trophy), và lớp nào thu được nhiều tiền 
nhất sẽ được đãi tiệc ăn pizza và cà rem.  Chúng tôi đã 
phát mẫu Bảo Trợ cho các em học sinh và cũng đặt một 
số tại Văn Phòng giáo xứ cho những ai muốn tham gia.  
Xin rộng tay giúp đỡ để chúng ta mau có đủ ngân quỹ 
tu sửa.

HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH LÃO HÓA… 
BẠN CÓ BIẾT?

Bạn đã sẵn sàng để đối phó với những khó khăn của tuổi 
già?  Gần đây, sau khi đến thăm mẹ tôi 98 tuổi tại một 
viện dưỡng lão ngoài tiểu bang, tôi đã gặp lại một vài 
bạn bè ở Chicago gần đó.  Trong khi trao đổi những mẫu 
chuyện chăm sóc bố mẹ già, tôi hỏi vợ chồng một người 
bạn xem đã nói chuyện với bố mẹ họ về những dự định 
trong tương lai khi ông bà không còn khả năng tự chăm 
sóc cho mình chưa. Người chồng trả lời rằng anh ấy đã 
hỏi bố anh chuyện đó và đã nhận được một câu trả lời cộc 
lốc "Chính là con!" Câu trả lời đột ngột này dường như là  
lời cảnh tỉnh để người bạn tôi phải bắt đầu tìm hiểu cách 
giải quyết một số vấn đề cấp bách của cha mẹ anh ấy: khả 
năng lái xe ngày càng kém, không thể tự tu bổ nhà ở, nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe, bị ngã hoài, v.v. Vì thế, hôm nay 
tôi muốn viết ra đây một kế hoạch chi tiết để hướng dẫn 
cách giải quyết những thách thức của tuổi già. 
 
Hãy bắt đầu bằng câu hỏi: Bạn  đã có kế hoạch gì cho 
chính mình hoặc người thân khi người đó ngày càng giảm 
thiểu khả năng tự chăm sóc cho chính mình? Câu trả lời 
của bạn sẽ tốt hơn nếu bạn đừng cố gắng duy trì sự độc 
lập mà là tìm biết những người đáng tin cậy có thể hỗ 
trợ bạn hay người thân của bạn khi cần.  Ý thức về sự 
phụ thuộc lẫn nhau phản ánh sự hiểu biết của chúng ta 
về đời sống cộng đồng Công giáo, nơi mà các thành viên 
của Thánh thể Chúa Kitô giúp đỡ những ai đang gặp khó 
khăn. 
 
• Bạn có biết một trong những phần khó nhất khi bắt đầu 
lên kế hoạch là làm sao để nói với người thân yêu về 
những mối quan tâm của bạn? 
 
Một trong số cuộc trò chuyện khó khăn nhất mà tôi đã 
từng trải trong tuổi trưởng thành là hôm tôi phải thảo luận 
với cha mẹ tôi về cách hỗ trợ tuổi già cho họ mà không 
làm họ buồn lo. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tập chú 
trọng lắng nghe từng lời nói và cùng cầu xin với Chúa 
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Thánh Thần ơn khôn ngoan, kiến   thức và sự can đảm. 
Điều này có thể giúp bạn kiềm chế những ý nghĩ lo âu 
hoặc cảm xúc khi đang được quyền năng Chúa Thánh 
Thần soi sáng và giúp sức đi tiếp con đường trước mặt. 
 
• Bạn có biết rằng Văn phòng Cao Niên của địa phận có 
nhiều dữ kiện để giúp bạn phát triển một kế hoạch từng 
bước khi bạn vẫn còn khả năng để xếp đặt một số mong 
muốn của mình? 
 
Trang mạng của Văn phòng Cao Niên của địa phận tại 
www.archgh.org/aging cung cấp nhiều dữ kiện bằng văn 
bản, băng và video để giúp bắt đầu các cuộc trò chuyện và 
lên kế hoạch chăm sóc. Nội dung bao gồm các chủ đề về 
Chăm sóc thể chất (Caregiving), Lão hóa tại chỗ (Aging in 
Place) và Chăm sóc cuối đời (End-of-Life Care). Ngoài ra, 
chúng tôi còn có một tài liệu nữa là Thư Mục cho Người 
Cao Niên (Directory for Senior Living), có thể giúp kết 
nối bạn với các cộng đồng đạo đức, đáng tin cậy. 
 
• Bạn có biết rằng Văn phòng Cao Niên có thể cung cấp 
cho giáo xứ bạn những thuyết trình viên để hướng dẫn giải 
quyết nhiều vấn đề về tuổi tác như làm di chúc và văn bản 
ước muốn cuối đời (Wills and Advance Directives), chăm 
sóc tại nhà, hỗ trợ chăm sóc trí nhớ và chống lạm dụng và 
gian lận? 
 
Để biết thêm chi tiết hoặc cần hỗ trợ, hãy liên lạc 
với Văn phòng Cao Niên địa phận tại điện thư  
mciesielski@archgh.org hoặc gọi số 713-741-8712. 
 
Mark Ciesielski là giám đốc của Văn phòng Cao Niên của 
Tổng giáo phận.

TOÀ THÁNH PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VẼ 
LOGO NĂM THÁNH 2025

Hội đồng Tòa Thánh về tái Truyền giảng Tin Mừng phát 
động cuộc thi vẽ logo cho Năm Thánh 2025, dành cho 
tất cả mọi người. Thời gian bắt đầu từ ngày 22/02 đến 
20/5/2022.

Ngọc Yến - Vatican News

Sau khi công bố khẩu hiệu đã được Đức Thánh Cha phê 
chuẩn “Những người hành hương của hy vọng”, hôm 
thứ Ba 22/02, Hội đồng Tòa Thánh về Tái Truyền giảng 
Tin Mừng - cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức Năm Thánh 
- đã phát động một cuộc thi thiết kế logo chính thức của 
Năm Thánh. Cuộc thi “mở cho tất cả mọi người”- cá nhân 
hoặc nhóm - bắt đầu từ thứ Ba ngày 22/02 và kết thúc vào 
ngày 20/5/2022.

Trong thông báo, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella 
cho biết, logo có thể được thực hiện trên các chất liệu 
như giấy, nhựa, vải… và các thiết bị có kích thước nhỏ 
và lớn. Là một trong những hoạt động đầu tiên được thực 
hiện như một phần của việc chuẩn bị Năm Thánh, đây là 
một nhiệm vụ quan trọng, vì logo thể hiện bản sắc và chủ 
đề thiêng liêng cụ thể của mỗi Năm Thánh, bao hàm cả ý 
nghĩa thần học liên quan đến việc phát triển và thực hiện 
sự kiện lịch sử này .

Yêu cầu

Trong các quy chế được phổ biến cùng với thông báo, 
Hội đồng Toà Thánh yêu cầu logo, khẩu hiệu và các yếu 
tố khác phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, nghĩa là phải 
“đơn giản và trực quan; độc đáo, nguyên bản và hoàn toàn 
mới”; thích hợp với các kích thước để in và định dạng kỹ 
thuật số của nhiều trang web và mạng xã hội.

Logo phù hợp với sứ điệp thần học

Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella nhấn mạnh thêm 
rằng yêu cầu trước hết của logo là: các yếu tố của logo 
phải “phù hợp” với sứ điệp thần học của Năm Thánh này, 
nghĩa là phù hợp với chủ đề là “Những người hành hương 
của hy vọng”. Ngài hy vọng đây sẽ  là dấu hiệu đặc thù, từ 
đó những người tham gia sẽ được truyền cảm hứng.

Theo Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh, Logo Năm Thánh 
chuyển tải tức thời và thích hợp nội dung sứ điệp một 
cách biểu tượng, đồng thời vừa thể hiện tính phổ quát của 
sứ điệp vừa đáp ứng nhu cầu thiêng liêng cụ thể của người 
đương thời, những người cảm thấy được khích lệ từ chính 
chủ đề hy vọng này.

Đến tháng 5, một hội đồng tuyển chọn sẽ đánh giá tất cả 
các tác phẩm đã gửi đến, và trong thời gian ngắn có thể 
tải ở dạng kỹ thuật số tại trang web chính thức của Năm 
Thánh (www.iubilaeum2025.va)

Trong cuộc thi logo cho Năm Thánh 2000, người chiến 
thắng là một nữ sinh viên 22 tuổi đến từ một trường nghệ 
thuật.
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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.

THƯ MỜI
Phong trào Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ CTTĐVN, 
xin thông báo và kính mời Ông Bà, Cô Bác, Anh Chị Em đến 
tham dự Giờ Chầu Thánh Thể Suy Tôn Lòng Chúa Thương 
Xót, tại Nhà thờ, lúc 3 giờ chiều, ngày Chúa Nhật, ngày 13 
tháng 03, 2022

XƯNG TỘI MÙA CHAY
Trong mùa Chay, vào mỗi thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần, các cha 
sẽ ngồi tòa giải tội ngay sau lễ buổi sáng và từ 6g chiều.  Mỗi 
thứ Bảy mùa Chay từ 4g30 đến 5g30 chiều cũng có giải tội. 

PHONG BÌ ĐÓNG GÓP
Một số gia đình đã dùng phong bì đóng góp hàng tuần nhưng 
chưa đăng ký số phong bì với giáo xứ.  Xin quý vị vui lòng ghi 
tên của gia trưởng và địa chỉ vào phong bì đóng góp trong tuần 
tới để chúng tôi có thể vào sổ.  Xin cám ơn.   

TIỀN THU TRONG TUẦN
27/02/2022 $14,083 quyên cuối tuân ($125 qua mạng)
  $  5,631 quyên ngày lễ Tro



Trang 10

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Chay Năm C 

BÀI ĐỌC I: St 15, 5-12. 17-18
“Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”.
Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và 
nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể 
được, hãy đếm các ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu 
duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế”. Abram tin vào Thiên 
Chúa, và vì đó ông được công chính.

Và Chúa lại nói: “Ta là Chúa, Đấng dẫn dắt ngươi ra khỏi 
thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia 
nghiệp”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm 
sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?” 
Chúa đáp: “Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một 
con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim 
gáy mái và một con bồ câu non”. Abram bắt tất cả những 
con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với 
phân nửa kia; nhưng ông không chặt đôi các con chim. 
Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, 
song ông Abram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abram 
ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy 
ông.

Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống, có 
một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa 
những phần con vật bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã 
thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: “Ta ban xứ này 
cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai-cập cho đến sông Eu-
phrát”.  Đó là lời Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14
Đáp: Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi. (c. 1a)

Xướng:
1) Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ, tôi sợ chi ai? Chúa 
là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? - Đáp.
2) Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót 
và nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời: “Hãy tìm 
ra mắt Ta”.- Đáp.
3) Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn 
mặt xa con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Ngài trong cơn thịnh 
nộ. Chúa là Đấng phù trợ, xin đừng hất hủi con. - Đáp.

4) Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của 
Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống 
can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! - 
Đáp.

BÀI ĐỌC II: Pl 3, 17 - 4, 1
“Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân 
xác hiển vinh của Người”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để 
mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em 
thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với 
anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều 
người sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung 
cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ 
đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ chỉ ưa 
chuộng những cái trên cõi đời này.

Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó 
chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô, 
Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của 
chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, 
nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy 
phục Người.  

Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm 
hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững 
vàng trong Chúa.  Đó là lời Chúa.
 
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM:  Mt 17, 5
Từ trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán 
rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời 
Người”.
 
TIN MỪNG:   Lc 9, 28b-36
“Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác 
thường”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi 
cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người 
biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng 
láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và 
Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ 
thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ 
mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị 
đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa 
cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây 
thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một 
cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ 
mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao 
phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, 
các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng 
phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe 
lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn 
mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín 
không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.  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.

DSF
Tính đến ngày 3 tháng 3, 2022, Tổng 
địa phận đã nhận được $6013 từ 19 gia 
đình, là tiền DSF đóng góp từ giáo xứ 
chúng ta.  Văn phòng đã nhận được 
một số đóng góp cho DSF trong tuần 
và đang thu xếp gửi về Tổng giáo phận.  
Tuy nhiên, con số này vẫn rất là ít.  Xin 
quý giáo dân tiếp tục đóng góp vào 
ngân khoản này để giáo xứ mau làm 
tròn bổn phận.  Xin cám ơn.
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