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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 2 Mùa Chay Năm C     13 Tháng 03 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 

CHÚA NHẬT THỨ 2 MÙA CHAY
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LỊCH PHỤNG VỤ
13 Tháng 3, 2022 - 19 Tháng 3, 2022

CHÚA NHẬT 13/03/2022 - 2 Mùa Chay Năm C
Đổi giờ (Daylight Saving) từ 2g sáng lên 3g sáng
  BÀI ĐỌC I:  St 15, 5-12. 17-18
  “Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”.
  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”.
  TIN MỪNG:  Lc 9, 28b-36
  “Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác 
  thường”.

THỨ HAI 14/03/2022 
  BÀI ĐỌC I:   Đn 9, 4b-10
  TIN MỪNG: Lc 6, 36-38

THỨ BA 15/03/2022  
  BÀI ĐỌC I:    Is 1, 10. 16-20
  TIN MỪNG:  Mt 23, 1-12

THỨ TƯ 16/03/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Gr 18, 18-20
  TIN MỪNG:  Mt 20, 17-28

THỨ NĂM 17/03/2022   St. Patrick’s Day
  BÀI ĐỌC I:    Gr 17, 5-10
  TIN MỪNG:  Lc 16, 19-31

THỨ SÁU 18/03/2022  Kiêng Thịt
  BÀI ĐỌC I:   St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
  TIN MỪNG:  Mt 21, 33-43, 45-46

THỨ BẢY 19/03/2022 Thánh Cả Giuse - Lễ trọng
  BÀI ĐỌC I:  2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16
  BÀI ĐỌC II: Rm 4, 13. 16-18. 22
  TIN MỪNG:  Mt 1, 16. 18-21. 24a

CHÚA NHẬT THỨ 2 
MÙA CHAY

Đức Giáo Hoàng Phanxico trong bài 
giảng Chúa Nhật thứ 2 mùa Chay ít 
năm trước đã cầu nguyện xin ơn “thanh 
tảy con mắt tinh thần, để đến một ngày, 
chúng ta có thể vui hưởng diện kiến vinh 
quang của Thiên Chúa . . . Quang cảnh 
biến hình của Chúa mời gọi chúng ta đưa mắt ngắm nhìn 
Ngài. Ngắm nhìn Chúa Giê-su thanh tẩy con mắt chúng 
ta và chuẩn bị con mắt cho sự sống đời đời trong viễn ảnh 
thiên đàng. Các con mắt của chúng ta có thể phần nào bị 
đau yếu vì chúng ta nhìn quá nhiều thứ không thuộc về 
Chúa Giê-su, những cái có thể là trái nghịch lại với Chúa: 
những cái thuộc thế gian, những cái không có phúc lợi cho 
phần linh hồn. Và như vậy, ánh sáng dần dần tàn lụi đi, 
đến lúc nào đó không biết, chúng ta thấy mình ở trong sự 
tối tăm, tinh thần u mê, mù tối đức tin: Tối tăm vì chúng 
ta đã không thường xuyên nhìn và hình dung ra những cái 
thuộc về Chúa Giê-su. 

Bài đọc thứ nhất kể lại việc Chúa đưa Abram ra ngoài và 
bảo ông nhìn lên trời để đếm các vì sao, nếu ông có thể 
đếm. Nói thế không phải là Chúa coi thường Abram. Chúa 
mời Abram nhìn lên trời với con mắt đức tin. Nói cách 
khác, Thiên Chúa khởi động những cảm giác siêu nhiên 
nơi Abram để ông có thể đi vào mối liên hệ với Chúa. 
Trong bài Tin mừng, Chúa Giê-su cũng đưa Phê-rô, Gioan 
và Giacobe lên núi để cầu nguyện. Trong lúc Ngài đang 
cầu nguyện thì mặt Ngài thay đổi sắc diện và áo của Ngài 
nên trắng tinh sáng láng. Cả ba môn đệ đều ngủ - có lẽ 
đây là một ám chỉ cho tình trạng các ông không tỉnh thức 
tinh thần. Khi giật mình thức giấc, họ đã thấy vinh quang 
của Chúa Giê-su. Các cảm giác tinh thần được khởi động 
và tỉnh táo, họ nhìn thấy sự thật về Chúa Giê-su – Đấng 
Thiên Sai, Đấng Cứu Thế, Đức Kitô. Hôm nay chúng ta 
cũng cầu xin Chúa thanh tẩy những cảm giác tinh thần của 
chúng ta, để sống ở trần gian nhưng với con mắt gắn chặt 
vào Chúa Giê-su.
LM. Giuse Trần J. Khả

Chúng ta cũng cầu nguyện xin 
Chúa chúc lành và giúp chúng ta 
sốt sắng sống tinh thần của Mùa 
Chay và chuẩn bị cho những ngày 
tình tâm Mùa Chay. Năm nay cha 
Phê-rô Trần Quang Diệu sẽ giảng 
tĩnh tâm mùa Chay. Cha Phê-rô 
Trần Quang Diệu là Linh mục 
của Tổng Giáo Phận Hà Nội, chịu 
chức linh mục ngày 8 tháng Chín, 
năm 2015. Cha đang du học tại 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Bạn có thể sơ lược lịch sử đạo giáo của 
chúng ta không?” Erin O., 15 tuổi 
Đ: Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai mà người 
Do Thái đang chờ đợi (Mt 16:16). Cách đây 
khoảng hai ngàn năm, Ngài đã được sinh ra bởi một 
trinh nữ (Mt 1,18-25). Vào năm 33 tuổi, Ngài bị xử tử 
cách oan ức (Mc 15, 24-37). Ba ngày sau, Chúa Giê-su 
sống lại từ cõi chết. Bốn mươi ngày sau đó, Chúa Giê-su 
lên trời, và sau đó đã sai Chúa Thánh Thần đến để tăng 
sức cho các tông đồ đi truyền bá phúc âm của Ngài. 
Ngài đã thành lập Giáo hội Công giáo, đặt để Thánh 
Phêrô làm vị Giáo hoàng đầu tiên, người mà Chúa Giêsu 
gọi là “đá” (Mt 16:18; GLCG 552, 881). 
 
Giáo hội bắt đầu rất nhỏ ở Jerusalem nhưng đã lan rộng 
thật nhanh khi mọi người cảm nhận những thay đổi 
tuyệt vời trong cuộc sống của họ và nhìn thấy những 
cuộc tử đạo anh hùng của một số người Công giáo tiên 
khởi. Trong một thời gian ngắn, nó đã lan rộng khắp Đế 
quốc La Mã và vùng chung quanh. Vào khoảng năm 
313, Vua Constantine cho phép người dân được theo đạo 
Công giáo cách hợp pháp. Vào khoảng năm 390, Giáo 
hội đã thiết lập phiên bản chính thức của Kinh thánh. 
Trong một ngàn năm đầu tiên của lịch sử Giáo hội, đã có 
rất nhiều giáo lý sai lầm (được gọi là dị giáo) và nhiều 
câu hỏi được nẩy sinh. Những điều này buộc Giáo hội 
phải xác định và giải thích giáo luật cặn kẽ hơn. 
 
Vào năm 1054, một cuộc chia rẽ chính thức đã xảy ra 
giữa Giáo hội phương Đông và phương Tây. Giáo hội 
phương Đông hiện vẫn còn riêng biệt với chúng ta và 
được gọi là Giáo hội Chính thống (Orthodox) phương 
Đông, trong đó có nhiều chi nhánh theo quốc gia (thí 
dụ Chính thống giáo Hy Lạp, Chính thống giáo Nga và 
Chính thống giáo Romania). Mặc dù Chính thống giáo 
phương Đông chấp nhận hầu hết các đức tin của Công 
giáo, nhưng họ không chấp nhận thẩm quyền của Đức 
Giáo Hoàng. 
 
Một trong những biến cố tác hại nhất trong lịch sử Công 
Giáo xảy ra vào năm 1517, qua bàn tay của một tu sĩ 
tên là Martin Luther. Trong nỗ lực chống lại một số lạm 
quyền trong Giáo hội (và, theo ý kiến của một số người, 

Hoa Kỳ từ 5/2016. Hiện đang giúp mục vụ tại Florida và 
sẽ tốt nghiệp vào ngày 13/5/2022.

Chương trình giảng tĩnh tâm mùa Chay bắt đầu tử tối thứ 
Năm ngày 24 tháng 3 và kết thúc Chúa Nhật 27 tháng 3. 
Tối thứ 6 sẽ có các linh mục ngồi tòa để giải tội từ 8g00. 
Xin mời quí ông bà anh chị em sắp xếp thời gian để tham 
dự.

SECOND SUNDAY OF LENT
Pope Francis prayed for the grace “to purify the eyes 
of our spirit, so that we might one day enjoy the vision 
of glory . . . by his Transfiguration [Jesus] invites us to 
gaze at him. And looking at Jesus purifies our eyes and 
prepares them for eternal life, for the vision of heaven. 
Perhaps our eyes are a little sick because we see so many 
things that are not of Jesus, things that are even against Je-
sus: worldly things, things that do not benefit the light of 
the soul. And in this way, this light is slowly extinguished, 
and without knowing it, we end up in interior darkness, in 
spiritual darkness, in a darkened faith: darkness, because 
we are unaccustomed to looking and imagining the things 
of Jesus.” 

In the first reading, God takes Abram outside and asks him 
to look up at the sky to count the stars, if you can. It is 
not that God is being condescending toward Abram. God 
is stretching Abram to see with the eyes of faith. In other 
words, God is activating Abram’s spiritual senses so that 
he can enter into a relationship with him. The same is true 
in our Gospel today. Jesus takes Peter, John, and James 
up the mountain to pray. While he was praying his face 
changed in appearance and his clothing became dazzling 
white. Notice that the three had fallen asleep – perhaps 
a metaphor for not being spiritually engaged. When they 
awoke, they saw the glory of Jesus. Their spiritual senses 
had been activated and engaged and they saw Jesus for 
who he really was – the Messiah, the Savior, the Christ. 
As we pray today, let us ask the Lord to purify our spiri-
tual senses, so living in this world with eyes fixed on Jesus
Rev. Kha J. Tran

We also pray that God bless and help us fervently liv-
ing the spirit of Lent and preparing for the Lenten days 
of devotion. This year, Father Peter Dieu Quang Tran 
will be our guest preacher for the Lenten Retreat in our 
parish. Father Peter Tran Quang Dieu is a priest of the 
Archdiocese of Hanoi, ordained on September 8, 2015. He 
has been studying in the United States since May 2016.  
He is currently assisting with ministry in Florida and will 
graduate on May 13, 2022.
 

The Lenten retreat program will begin on the evening of 
Thursday, March 24 and end on Sunday, March 27. On 
Friday evening, there will be multiple priests available to 
hear confessions from 8:00 PM. We invite you to arrange 
a time to attend. 
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để giải quyết tâm bệnh của ông là luôn cầu toàn), ông 
ta đã ly khai khỏi Giáo hội và thiết lập một giáo phái 
mới. Ông thúc đẩy một học thuyết mới gọi là sola 
scriptura (“Chỉ Một Kinh thánh”), cho rằng thẩm quyền 
tối thượng đối với người theo Chúa là Kinh Thánh chứ 
không phải là sự giảng dạy của Giáo hội. Ông Luther 
cho rằng con người chúng ta không cần phải được Giáo 
hội hướng dẫn mới đạt được chân lý của đạo. Người ta 
chỉ cần dựa vào Kinh thánh để tìm hiểu điều gì đúng, 
điều gì sai. Học thuyết mới này đã dẫn đến nhiều hỗn 
loạn. Ngày nay có hàng trăm (nếu không nói là hàng 
ngàn) giáo phái Tin lành, phần lớn được hình thành do 
những bất đồng quan điểm về niềm tin Công giáo và 
đường lối sống đạo. Đây là kết quả của đạo giáo  con 
người được “cá nhân giải thích”. 
 
Từ những năm trong thiên niên 1500 đến nay, Giáo hội 
vẫn không ngừng phát triển. Ành hưởng của Giáo hội  
đã bồi bổ nhiều tổ chức và ngành nghề mà chúng ta 
đang có ngày nay, bao gồm nghệ thuật, âm nhạc, y học, 
pháp lý, nông nghiệp, kiến   trúc, trường cao đẳng, văn 
học, v.v. Trên thực tế, nhiều nhà sử học đồng ý Giáo hội 
Công giáo là một tổ chức có ảnh hưởng nhất trong lịch 
sử thế giới. 
 
Dĩ nhiên là còn nhiều điều đáng nói hơn nữa. Lịch sử 
Giáo hội hấp dẫn hơn bất kỳ vở kịch hay tiểu thuyết nào 
mà bạn được đọc. Trong đó có các vị thánh và tội nhân, 
có lúc oai hùng, có khi hèn nhát. Nhưng dù con người 
có nhiều sai lầm, Giáo hội vẫn là hiền thê của Chúa 
Kitô (Ep 5,21-32; GLCG 796, 808). Và, nếu nói đến 
điều gì còn tồn tại ở thời sau hết, thì đó sẽ là Giáo Hội 
vì chỉ có mình Giáo Hội được ban cho những ơn huệ là 
không thể sai lầm, không thể hư hại và không thể phá 
hủy (Mt 16: 18-19, 28:20; GLCG 553, 788, 889 ). 
 
Về sách tóm tắt lịch sử Giáo hội, tôi có thể đề nghị 
đọc rất hay là cuốn “A Short History of the Catholic 
Church” (“Tóm Tắt Lịch sử Giáo Hội Công Giáo”) 
của Joe Orlando, hoặc “Triumph” (“Thành Công”) của 
Harry Crocker.
(Câu hỏi #36 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “Can you give a brief history of our faith?” Erin 
O., 15
A: Jesus was the Messiah for whom the Jews were 
waiting (Mt 16:16).  Approximately two thousand years 
ago, He was born of a virgin (Mt 1:18-25).  Around age 
33, He was unjustly put to death (Mk 15:24-37).  Three 
days later, Jesus rose from the dead.  Forty days after 

that Jesus ascended into heaven, and then sent the Holy 
Spirit to empower His apostles to spread His gospel.  
He established the Catholic Church on Peter, the first 
pope whom Jesus called the “rock” (Mt 16:18; CCC 
552, 881).

The church started out small in Jerusalem but grew as 
people saw the wonderful changes in their lives and the 
heroic martyrdoms of some of the first Catholics.  In a 
remarkably short time, it had spread throughout the Ro-
man Empire and beyond.  Around the year 313, Con-
stantine decreed that Christianity could be legally prac-
ticed.  Around the year 390, the Church established the 
final version of the Bible.  Over the first thousand years 
of the Church’s history, there were many false teachings 
(called heresies) and questions that sprouted up.  These 
forced the Church to define and clarify its doctrines.

In the year 1054, a formal split occurred between the 
Eastern and Western Catholic Churches.  The Eastern 
Church is still separated from us.  It is referred to as 
the Eastern Orthodox Church, of which there are many 
national churches (for example, Greek Orthodox, Rus-
sian Orthodox, and Romanian Orthodox).  Though the 
Eastern Orthodox accept most Catholic beliefs, they do 
not accept the authority of the pope.

One of the most devasting events in Christian history 
occurred in the year 1517 at the hands of a monk named 
Martin Luther.  In his attempt to correct some of the 
abuses in the Church (and some would say to address 
his psychological problem of scrupulosity), he broke 
away from the Church and established a new system 
of theology.  He promoted a new doctrine called sola 
scriptura (“the Scripture alone”) which basically holds 
that the ultimate authority for Christians is the Bible 
alone, not a teaching Church.  Luther held that we do 
not need a teaching Church to guide us to Christian 
truth.  One simply needs to interpret the Bible on his 
own to find out what is and is not true.  This new doc-
trine has led to chaos.  Today there are hundreds (if not 
thousands) of Protestant denominations, most of which 
were formed due to disagreements over key points of 
Christian belief and rpactice.  This is a fruit of the man-
made tradition of “private interpretation.”

From the 1500s until the present, the Church has con-
tinued to grow. It has nourished many of the institu-
tions and disciplines we have today, including art, 
music, medicine, law, farming, architecture, formalized 
schooling, literature, and more.  In fact, many histori-
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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. (4) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se.
2. Tạ ơn Chúa và cầu bình an
3. Cầu cho thế giới hòa bình
4. Cầu cho thế giới bình an
5. Xin cho gia đình và thế giới bình an
6. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, nhân 

kỷ niệm ngày sinh, xin ơn khỏe mạnh bình an.
7. Tạ ơn Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ và Thánh Cả 

Giu-se, xin ơn giữ đạo sốt sắng.
8. Xin dâng các con cho Chúa.
9. Cầu cho gia đình bình an.
10. Tạ ơn thánh Giuse và cầu cho con cái
11. (2) Tạ ơn, cầu bình an và xin ơn chữa lành
12. Xin cho cuộc giải phẫu của cháu được bình an 

và được chữa lành.
13. Cầu cho ơn thiên triệu
14. Cầu cho các linh hồn trong Giáo xứ đã qua đời.
15. 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.

16. Cầu cho hòa bình thế giới và cho các linh hồn 
qua đời trong chiến tranh tại Ukraina.

17. Cầu cho tiên nhân và các linh hồn
18. Cầu cho ông bà tổ tiên
19. Cầu cho linh hồn tổ tiên và thân nhân
20. Tạ ơn và cầu cho các linh hồn

21. Cầu cho các linh hồn và xin ơn bình an

CHÚC MỪNG
Lúc 7 giờ tối ngày 6 tháng 3 năm 2022 vừa qua, 13 anh 
chị em trong khóa Giáo Lý Dự Tòng của giáo xứ đã được 
lãnh nhận Nghi Thức Tuyển Chọn, do Đức Hồng Y Daniel 
DiNardo chủ sự, tại nhà thờ St. Helen, Pearland, Texas. 
Các Anh Chị Em này sẽ được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội 
vào Lễ Phục Sinh năm nay trong giáo xứ chúng ta.  Xin 
cộng đoàn Dân Chúa cùng cầu nguyện cho họ để họ sẵn 
sàng đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần trong vài tuần 
sắp tới.  Các Anh Chị Em này gồm có:
Đoàn Bình, Cam Minh Diêu, Nguyễn Tường Luân, Đoàn 
Bích Thuỳ, Đoàn Tuyết Hà, Nguyễn Yến Nhi, Phan Mỹ 
Hương, Quỳnh Tất, Nguyễn Thị Minh Thảo, Trần Thuý 
Ái, Oanh Phạm, Lanna Nghiêm và Văn Tâm .

ans would admit that the Catholic Church is clearly the 
most influential organization in the history of the world.

Naturally, there is much more.  The life of the Church is 
more intriguing than any soap opera or novel you could 
read.  It has saints and sinners.  It has been heroic and 
cowardly.  But despite any human failings, the Church 
is still the bride of Christ (Eph 5:21-32; CCC 796, 808).  
And, if anything is standing at the end of time, it will 
be the Church because it alone has been given the gifts 
of infallibility, indefectibility, and industructibility (Mt 
16:18-19, 28:20; CCC 553, 788, 889).

For a good short book on the Church’s history, I recom-
mend A Short History of the Catholic Church by Joe 
Orlandis or Triumph by Harry Crocker.



Trang 6

22. Cầu cho tổ tiên và các linh hồn thai nhi.
23. Cầu cho các linh hồn và các linh hồn mồ côi.

24. (7) Cầu cho các linh hồn
25. (2) Cầu cho các linh hồn mồ côi.
26. (4) Linh hồn Giuse
27. (5) Linh hồn Maria.
28. (2) Linh hồn Phêrô
29. Linh hồn Đaminh
30. Linh hồn Gioan
31. Các linh hồn Phêrô và 3 linh hồn Maria
32. Linh hồn Đaminh và Maria
33. Linh hồn AnnaMaria và các linh hồn
34. Cầu cho linh hồn Giuse Trần văn Ruệ và tiên 

nhân
35. Cầu cho linh hồn Phêrô và tổ tiên
36. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa
37. Linh hồn Maria và 2 linh hồn Phêrô
38. Linh hồn Anna
39. Cầu cho linh hồn Toma, Maria và các linh hồn
40. Cầu cho các Đaminh, Maria và các linh hồn
41. Linh hồn Phêrô Maria
42. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Trụ
43. Hai linh hồn Matta và Gioan
44. Lễ giỗ linh hồn Giuse
45. Linh hồn Maria Hoàng Thị Duyên
46. Các linh hồn Maria Catarina, Đaminh, Maria và 

tiên nhân
47. Linh hồn Đaminh mới qua đời
48. Linh hồn Giuse Maria Mai Đình Ruệ
49. Linh hồn Gioan Baotixita mới qua đời
50. Linh hồn Giuse Nguyễn Đức Vinh
51. Cầu cho các linh hồn Phanxico, Đaminh và xin 

ơn bình an
52. Cầu cho linh hồn Giuse và các linh hồn
53. Linh hồn Maria Bùi Thị Tranh
54. Linh hồn Giuse và Maria
55. Linh hồn Matta Lê Thị Chân
56. Linh hồn Giuse Nguyễn Duy Hùng
57. Linh hồn Gioan và Maria
58. Linh hồn Phêrô Mậu, Giuse Nhật và các linh hồn
59. Lễ giỗ linh hồn Dominico
60. Lễ giỗ linh hồn Phêrô và Anna
61. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
62. Lễ  giỗ linh hồn Elizabeth, Giacobe, Lucia và 

Phêrô
63. Linh hồn Đaminh và Maria
64. Các linh hồn Dominico, Sylvester, Phêrô, 

Phaolo, Giuse Maria
65. Linh hồn Tephano
66. Các linh hồn Ethel, Phêrô, Giuse . . .

67. Linh hồn Teresa Nguyễn Thị Loan

68. Linh hồn Phaolo Nguyễn Văn Ký
69. Tạ ơn Thiên Chúa, cầu bình an cho gia đình 

và  cho linh hồn Anphonso và Giu-se.
70. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, nhân 

kỷ niệm ngày sinh và cầu cho linh hồn Maria.
71. Xin ơn bình an cho anh Anthony Fujimoto Tan.
72. Cầu cho hòa bình thế giới và cho linh hồn 

Đaminh.
73. Các linh hồn Đaminh Maria, Gioan Baotixita, 

Catarina, 4 linh hồn Maria và các linh hồn.
74. Linh hồn Phê-rô Hoàng Quốc Lữ, 2 linh hồn 

mới qua đời Giuse Vinh, và Giuse Thời, linh hồn 
tổ tiên thân bằng quyến thuộc và các linh hồn.

75. Các linh hồn Anphongso, Maria, 2 linh hồn 
Đaminh và các linh hồn.

76. Linh hồn Nguyễn Văn Triệu, giỗ 9 năm.
77. Linh hồn Tephano, giỗ 27 năm.
78. Linh hồn Phêrô Nguyễn Kim Phương, giỗ 1 

năm. 
79. Linh hồn Cecilia Hoàng Thị Rựu, giỗ 100 ngày.
80. Linh hồn An-tôn Nguyễn Văn Đô, lễ giỗ.
81. Linh hồn Bartholomeo, lễ giỗ.
82. Linh hồn A-nê, lễ giỗ.
83. Linh hồn Giu-se, lễ giỗ.
84. Linh hồn Phanxico Xavier Nguyễn Trọng Thủy, 

mới qua đời tại Đức Quốc.
85. Linh hồn Giu-se Nguyễn Đức Vinh, mới qua đời 

tại Houston.
86. Linh hồn Anthony Fujimoto Tan, mới qua đời tại 

Houston.
87. Linh hồn An-tôn Phan Văn Thiệu, mới qua đời 

tại Bà Rịa, Việt Nam.
88. Linh hồn Đaminh, mới qua đời tại Việt Nam.
89. Linh hồn Bà cố An-na, mới qua đời tại VN.
90. Linh hồn Theresa Nguyễn Thị Loan mới qua đời
91. Linh hồn Maria Madalena, mới qua đời.
92. Linh hồn Maria, mới qua đời.
93. Linh hồn An-na Nguyễn Thị Rin.
94. Linh hồn An-na Nguyễn Thị Liễu.
95. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Ngát.
96. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
97. Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
98. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Long.
99. Linh hồn Giu-se và Agatha.
100. Linh hồn Đaminh và Giu-se.
101. Linh hồn Giu-se và Gioakim.
102. Linh hồn An-tôn.
103. Linh hồn Volker Volch.
104. Linh hồn Maria Madalena
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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 đóng góp cho quỹ Tu Sửa Nhà Thờ:
Ẩn danh     $3,000
Minh Q Ho     $2,000
Lam Ngoc Ngoan    $1,000
Ẩn danh     $  500
Vũ Đình Tráng    $  100
Thu T Vu    $3,000
Tính đến ngày 10 tháng 03, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,145,190. 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   $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
Thu Van LLC     $2,000
Cha Vũ Thành     $   200
EYE Central, DBA Pear Vision $   500

Tính đến ngày 10 tháng 03, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
cho hội chợ là $25,200.

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 bảo trợ Cha, một món quà sinh 
nhật thật quý!)
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.).  Nhiều người có thể 
bảo trợ cùng một người.
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 lại nhà thờ.

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

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

Chúng tôi sẽ thông báo sau, khi có thêm chi tiết.  Xin 
quý vị dành cuối tuần này để đến chung vui và ủng hộ 
cho giáo xứ.  Xin cám ơn.

BẠN CÓ BIẾT?
Tổng số tiền DSF (quỹ Phục Vụ Giáo Phận) của các gia 
đình giáo dân mới đóng lần đầu cho giáo xứ sẽ được 
đưa lại 50% cho giáo xứ. 

Quỹ Phục Vụ Giáo Phận là cách mà Tổng giáo phận tập 
họp nhau như một gia đình, một Thân Thể Chúa Kitô, 
để hỗ trợ hơn 60 chương trình mục vụ cũng như tất cả 
các giáo xứ và trường học Công Giáo.
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THÔNG BÁO
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, giáo xứ Các Thánh Tử 
Đạo Việt Nam xin kính mời Cha Linh hướng, quý Cha, 
quý Thầy Phó tế cùng quý anh em Liên Minh Thánh 
Tâm và gia đình bớt chút thì giờ đến tham dự 

Buổi Tôn Vương Thánh Tâm Chúa 
Tại: Văn phòng Cư xá Đông Nam 

10802 Kingspoint  Dr , Houston, TX 77075 
Vào lúc 3g chiều ngày Chúa Nhật 13/3/2022 

Kính mong sự có mặt đông đủ của quý Cha và quý Anh 
Em Liên Minh Thánh Tâm để cùng làm sáng danh Chúa 
đến với mọi người, mọi nơi! 
T/M Đoàn trưởng Giuse Đinh Văn Ngọc 
Thư ký: Đaminh Nguyễn Anh Tuấn

THÔNG BÁO TĨNH 
TÂM MÙA CHAY

Chương Trình Thăng Tiến Hôn 
Nhân Gia Đình Tổng Giáo Phận 
Galveston-Houston trân trọng 
kính mời quý Ông bà, anh chị 
em cộng đồng dân Chúa đến 

tham dự buổi Tĩnh Tâm và Hội Thảo trong mùa chay sẽ 
do Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy, Tiến Sĩ Thần 
Hoc, Giám Đốc Đại Chủng Viện San Antonio Texas 
hướng dẫn với Chủ đề: Hạnh Phúc Gia Đình và Đức 
Tin Công Giáo. Buổi tĩnh tâm này chăc chắn sẽ giúp 
Quý vị thêm Đức tin và sẽ thăng tiến hạnh phúc gia 
đình.
Địa điểm: Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại,
 3417 W. Little York Rd, Houston, TX 77091
Ngày:  Chúa Nhật ngày 03 tháng 4 năm 2022
Chương trình ngày Tĩnh Tâm và Hội Thảo như sau:
- 10:00 am - 12:00 pm: Thuyết giảng và hội thoại.
- 12:00 pm - 1:30 pm: Giải lao và cơm trưa.
 (Cơm trưa do Chương Trình Thăng Tiến Hôn
  Nhân Gia Đình đài thọ)
- 1:30 pm - 4:30 pm: Thuyết giảng và hội thoại.
- 5:00 pm: Thánh lễ bế mạc.
Kính mời toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa thu xếp thời 
gian đến tham dự.  Chương Trình Thăng Tiến Hôn 
Nhân Gia đình Tổng Giáo phận Houston-Galveston trân 
trọng thông báo và kính mời.

PHÂN ƯU
Giáo xứ vừa nhận được tin buồn

Ông Giuse NGUYỄN ĐỨC VINH
đã qua đời ngày 26 tháng 2 năm 2022,

tại Houston, hưởng thọ 76 tuổi.

Ông Giuse PHẠM NGỌC AN
đã qua đời ngày 28 tháng 2 năm 2022,

tại Houston, hưởng dương 56 tuổi.

Ông Anthony FUJIMOTO TAN
đã qua đời ngày 5 tháng 3 năm 2022,

tại Houston, hưởng thọ 75 tuổi.

Bà Anna NGUYỄN THỊ THAO
Thân mẫu của anh Nguyễn văn Liệu,

 thành viên của Ban Bảo Quản & Phát Triển GX,
đã qua đời ngày 9 tháng 3 năm 2022,
tại Việt Nam, hưởng đại thọ 97 tuổi

Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin 
Thiên Chúa Ba Ngôi rũ lòng thương đón nhận hai linh 
hồn Giuse, linh hồn Anthony và linh hồn Anna vào 

hưởng vinh phúc Trường sinh với Chúa.

THÔNG BÁO
Nhóm Đạo Binh Hồn Nhỏ Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ có 
Ngắm Đàng Thánh Giá trong Nhà Thờ, sau Thánh lễ 
7g sáng, mỗi Chúa nhật thứ 2 và thứ 3 của tháng.  Xin 
kính mời Cộng đoàn tham dự cầu nguyện với nhóm.

XIN DÀNH THỜI GIỜ
1. Thánh lễ 11g sáng Chúa 
Nhật 20 tháng 3, 2022 sẽ là 
lễ mừng Quan Thầy Thánh 
Giuse của Cha Xứ, hai Thầy 
Phó tế và Ban Bảo Quản & Phát 
Triển Giáo Xứ.

2. Giáo xứ sẽ bán hàng gây quỹ vào hai cuối tuần sắp 
tới, ngày 19-20 và 26-27 tháng 3, để chuẩn bị cho Hội 
Chợ Crawfish Festival 2022.  Xin quý giáo dân ủng hộ 
để giáo xứ có vốn làm hội chợ.

3. Tĩnh Tâm Mùa Chay sẽ bắt đầu tử tối thứ Năm 
ngày 24 tháng 3 và kết thúc Chúa Nhật 27 tháng 3. 
Tối thứ Sáu sẽ có các linh mục ngồi tòa để giải tội từ 
8g00. Xin mời quí ông bà anh chị em sắp xếp thời gian 
đến tham dự.  

4. Bắt đầu tháng 4 cho đến ngày bế mạc Hội Chợ, 
giáo xứ sẽ bán vé số.  Giá vé ủng hộ vẫn như mọi năm 
là $5 một vé và $20 một xấp 5 vé.  Xin kêu gọi gia 
đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, ... mua vé số 
dùm.  Vừa có cơ hội trúng và cũng là cách góp phần 
sửa chữa Nhà Thờ.  Xin cám ơn.
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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   Nguyễn Tuấn 401-256-8624
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.

THÔNG BÁO NGHỈ SPRING BREAK
Trường Giáo lý Việt Ngữ Anê Lê Thị Thành sẽ đóng cửa cuối 
tuần tới, Chúa Nhật 20 tháng 3, 2022 để nghỉ Spring Break.  Các 
em sẽ đi học lại vào tuần kế tiếp.

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. 

TIỀN THU TRONG TUẦN
06/03/2022 $17,644 quyên cuối tuân 
  $440   quyên qua mạng
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BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 3 Mùa Chay Năm C 

BÀI ĐỌC I: Xh 3, 1-8a. 13-15
“Đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”.
Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là 
Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, 
đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện 
ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn 
thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môsê 
nói: “Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai 
không bị thiêu rụi”.

Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi 
ông: “Môsê! Môsê!” Ông thưa: “Dạ con đây!” Chúa nói: 
“Ngươi đừng đến gần đây. Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ 
ngươi đang đứng là nơi thánh”. Chúa lại nói: “Ta là Thiên 
Chúa của Tổ phụ ngươi. Thiên Chúa của Abraham, Thiên 
Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp”. Môsê che mặt, 
vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói: “Ta đã thấy 
dân Ta phải khổ cực ở Ai-cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu 
than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, 
nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai-cập và 
đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn 
trề sữa và mật”.

Môsê thưa với Thiên Chúa rằng: “Này con sẽ đến với con 
cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai 
tôi đến với anh em. Nếu họ hỏi con: ‘Tên Người là gì?’, 
con sẽ nói sao với họ?” Thiên Chúa nói với Môsê: “Ta là 
Đấng Tự Hữu”. Chúa nói: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel 
thế này: ‘Đấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em’ “.

Thiên Chúa lại nói với Môsê: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel 
thế này: ‘Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của 
Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp 
sai tôi đến với anh em’. Đó là danh Ta cho đến muôn đời, 
đó là danh Ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ”.  Đó là lời 
Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 và 11
Đáp: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót (c. 8a).
Xướng:
1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con 
người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy 
chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 
- Đáp.
2) Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi 
khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ 
vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. 
- Đáp.
3) Chúa thi hành những sự việc công minh, và trả lại 
quyền lợi cho những người bị ức. Người tỏ cho Môsê 
được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái 
Israel. - Đáp.
4) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình 
và hết sức khoan nhân. Nhưng cũng như trời xanh cao 
vượt trên trái đất, lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế 

trên kẻ kính sợ Người. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 10, 1-6. 10-12
“Đời sống dân chúng đối với Môsê trong hoang địa được 
viết ra để răn bảo chúng ta”.

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

Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay 
biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đã được ở dưới 
áng mây, đi ngang qua biển và tất cả nhờ Môsê mà được 
thanh tẩy, dưới áng mây và trong lòng biển; tất cả đã ăn 
cùng một thức ăn thiêng liêng, và uống cùng một thức 
uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đã uống nước phát xuất 
từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ: tảng đá ấy chính là 
Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đã 
sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang địa.

Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta 
đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người 
đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như 
một số người trong bọn họ đã làm, và đã vong mạng bởi 
tay một sứ thần huỷ diệt. Những việc đó đã xảy đến cho 
họ để làm gương, và đã được ghi chép để răn bảo chúng 
ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế 
nên, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã.  Đó 
là lời Chúa.
 
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM:  Mt 17, 5
Này là lúc thuận tiện, này là ngày cứu độ.
 
TIN MỪNG:   Lc 13, 1-9
“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi 
cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc 
quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà 
lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các 
ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như 
vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác 
ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng 
nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi 
cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người 
bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi 
hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: 
không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì 
tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Ngài nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây 
vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà 
không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: ‘Kìa, ba 
năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh 
hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!’ Nhưng anh 
ta đáp rằng: ‘Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, 
tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả 
chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi’”.  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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