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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 3 Mùa Chay Năm C     20 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 MỜI GỌI CHÚNG TA VÀO 
SỰ SỐNG VỚI NGÀI
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LỊCH PHỤNG VỤ
20 Tháng 3, 2022 - 26 Tháng 3, 2022

CHÚA NHẬT 20/03/2022 - 3 Mùa Chay Năm C
  BÀI ĐỌC I:  Xh 3, 1-8a. 13-15
  “Đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”.
  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”.
  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”.

THỨ HAI 21/03/2022 
  BÀI ĐỌC I:   2 V 5, 1-15a
  TIN MỪNG: Lc 4, 24-30

THỨ BA 22/03/2022  
  BÀI ĐỌC I:    Đn 3, 25. 34-43
  TIN MỪNG:  Mt 18, 21-35

THỨ TƯ 23/03/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Đnl 4, 1. 5-9
  TIN MỪNG:  Mt 5, 17-19

THỨ NĂM 24/03/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Gr 7, 23-28
  TIN MỪNG:  Lc 11, 14-23

THỨ SÁU 25/03/2022  
Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ - Lễ trọng; Kiêng Thịt
  BÀI ĐỌC I:   Is 7, 10-14
  BÀI ĐỌC II:   Đt 10, 4-10
  TIN MỪNG:  Lc 1, 26-38

THỨ BẢY 26/03/2022 
  BÀI ĐỌC I:  Hs 6, 1b-6
  TIN MỪNG:  Lc 18, 9-14

THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG 
CHÚNG TA ĐỦ ĐỂ LIÊN TỤC 
MỜI GỌI CHÚNG TA VÀO SỰ 

SỐNG VỚI NGÀI.
Garrison Keillor cảnh báo chúng ta rằng: 
“Bạn có thể trở nên một Kitô hữu bằng 
việc đi nhà thở giống như bạn có thể dễ 
dàng trở nên một cái xe hơi qua việc ngủ trong garage.” 
Cái chúng ta nói đến là nguy cơ giả định bảo đảm tinh 
thần. Dụ ngôn hôm nay nói là chúng ta không chỉ được 
mời gọi đến đây mà thôi. Dụ ngôn là một lời cảnh báo 
chống lại sự hiện hữu không sinh trái trong ánh sáng ơn 
Thánh mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Đúng thế, các bài đọc hôm nay cho chúng ta biết Thiên 
Chúa là Chúa của các cơ hội thứ hai. Nhưng lòng tốt của 
Thiên Chúa trao ban cho chúng ta không ép buộc mà là 
đề nghị. Đã là đề nghị thì đòi chúng ta phải đáp lại.

Bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy Maisen chạy trốn trong 
vùng hoang vắng. Ông trốn sang Ai-cập vì ông đã giết 
một thám tử viên của Pharaoh. Thiên Chúa hiện đến với 
ông trong bụi gai đang cháy, với kế hoạch cứu dân khỏi 
tay những người Ai-cập và đưa họ đến miền đất phì nhiêu 
rộng bao la. Kế hoạch của Chúa gồm cả việc sai Mai-sen 
đến với người Ai-cập, và trong lúc Mai-sen còn nhiều 
nghi vấn và chần chừ, chúng ta biết ông đã chọn làm theo 
ủy nhiệm của Thiên Chúa và quay trở về đất nước mà 
ông đã bỏ trốn đi.

Bài Tin mừng bắt đầu bằng câu truyện bức xúc đau 
thương. Chúa Giê-su nói với thính giả của Ngài là họ cần 
ăn năn sám hối, vì không  ai biết khi nào cái chết đến.
Điều vui trong Tin mừng là chúng ta không phải chỉ đơn 
giản được giải cứu khỏi tội lỗi và đời đời  rời xa Thiên 
Chúa, nhưng còn được điều khác nữa, đó là sự sống đời 
đời trên trời và đời sống phong phú với Thiên Chúa ngay 
ở đời này. Trong thông điệp hôm nay, Chúa Giê-su dùng 
câu truyện về cây vả để giải nghĩa chân lý này.

Trong dụ ngôn, chúng ta nghe về câu truyện ông chủ 
vườn bảo người làm vườn chặt cây vả đi. Người làm 
vườn đề nghị không những để cho cây vả, tuy nó đã cằn 
cỗi ba năm rồi, được sống, nhưng còn để ông chăm sóc 
và tưới bón, đầu tư thêm vào nó hầu hy vọng nó sẽ sinh 
trái. Nếu, sau khi chăm sóc tưới bón như thế, mà không 
có trái thì ông sẽ chặt bỏ nó đi.

Trong các dụ ngôn của Chúa Giê-su thường có những kết 
luận lạ thường và dụ ngôn này cũng không khác thế. Tại 
sao chúng ta lại tốn chỗ, tốn sức và tốn phân bón cho một 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H:  “Tại sao phải làm người Công giáo?” 
Justin M., 15 tuổi 
Đ: Trở thành người Công giáo là cách bạn 
thực thi sự hiện hữu của mình: nhận biết 
Thiên Chúa và kết hợp với Ngài (Ga 15: 1-7; GLCG 
737). Phương cách mà Thiên Chúa đã ban cho chúng 
ta để bước vào mối quan hệ đó là tin vào và vâng phục 
Con Ngài là Chúa Giêsu (Ga 14:15). Sự vâng phục này 
bao gồm việc tuân theo các mệnh lệnh của Chúa Giê-su, 
kể cả việc chịu phép rửa (Ga 3: 3-5; GLCG 782), để trở 
thành một phần của Thân thể Ngài, tức là Giáo hội. 
 
Cách chúng ta biết và yêu mến Chúa Giêsu là qua Giáo 
Hội của Ngài, mà Ngài đã thiết lập để nhân danh Ngài 
dạy dỗ, thánh hóa và chăn dắt dân Ngài (Mt 16, 16-19; 
Lc 10:16; Ep 4: 11-12; GLCG 552, 794, 869). Điều đó 
có nghĩa là Ngài muốn bạn là một phần tử của Giáo hội 
Công giáo. Nếu không thì tại sao Ngài lại phải khó nhọc 
thiết lập Giáo hội làm gì? 
 
Qua giáo huấn của Hội thánh, Chúa Kitô ban cho chúng 
ta chân lý của Ngài không thể sai lầm, nghĩa là chân lý 
ấy được truyền lại cho chúng ta không chút sai sót (Mt 
16:19, 18:18; 1 Tm 3:15; GLCG 171, 553). Qua các bí 
tích và lời cầu nguyện của Hội thánh, Chúa Kitô ban cho 
chúng ta ân sủng của Ngài và thánh hóa chúng ta (Ep 4: 

cái cây đã không sinh trái trong nhiều năm? Tại sao không 
chặt nó đi để trồng cây mới?

Theo loài người, đó là cách làm hợp lý nhất. Nhưng Thiên 
Chúa không làm thế. Chúa yêu thương chúng ta đủ để liên 
tục mời gọi chúng ta sống với Ngài, cộng tác vào việc xây 
dựng Nước Chúa. Kể cả Mai-sen và cây vả cũng không bị 
loại bỏ, nhưng được ban cho cơ hội khác trong cuộc sống, 
tự do và cứu vớt. 

Thiên Chúa cũng không loại bỏ chúng ta. Không bao giờ. 
Thiên Chúa luôn thương yêu chúng ta, mời gọi chúng ta, 
muốn chúng ta lớn lên trong tình yêu và tự do trong Đức 
Kito, và đời đời sống với Ngài. 

 GOD LOVES US ENOUGH TO INVITE US, 
AGAIN AND AGAIN, TO LIFE WITH HIM.

 
Garrison Keillor warns us, “You can become a Christian 
by going to church just as about easily as you can be-
come an automobile by sleeping in a garage.” What we’re 
speaking of is the danger of presumed spiritual security. 
Our parable says that we’re not called just to be here. It is 
a clear warning against a fruitless existence in the light of 
God’s grace given to us.

The readings today remind us that yes, our God is a God 
of second chances. But God’s gracious offer is not im-
posed but proposed. It requires a response from us.
 
In the first reading, we find Moses in exile in the wilder-
ness. He fled Egypt because he killed one of Pharoah’s 
overseers. God comes to him in the burning bush, with a 
plan to rescue [his people] from the hands of the Egyp-
tians and lead them out of that land into a good and spa-
cious land. This plan includes sending Moses to them, and 
while Moses has questions and doubts, we know he chose 
to answer God’s commission and return to the land he had 
fled.
 
The Gospel begins with an account of a tragic accident. 
Jesus reminds his hearer of the need to repent, for no one 
knows when death might come.
 
The Good News of the Gospel is that we are not merely 
saved from sin and eternal separation from God, but also 
for eternal life in heaven and a fruitful life with God now. 
In today’s passage, Jesus uses the story of the fig tree to 
explain this truth.
 
In the parable, we heard the story of the owner who 
directs his gardener to cut down the barren fig tree. The 

gardener proposes that he not only allow this tree, barren 
for three years, to live, but also that he tends and feeds it, 
investing even more resources into this tree that has yet to 
produce fruit. If, after this care and attention, it bears no 
fruit, he will cut it down.
 
Jesus’ parables often have surprising endings and this one 
does not disappoint. Why would you waste space, effort, 
and fertilizer on a tree that has not borne fruit in three 
years? Why not cut it down and start all over with a new 
tree?
 
On a human level, that is the course of action that makes 
the most sense. But not for God. God loves us enough to 
invite us, again and again, to life with him, to participate 
in his work of building the kingdom. Neither Moses nor 
the fig tree were to be thrown away, but are offered a sec-
ond chance at life, at freedom, at salvation.
 
God does not throw us away, either. Ever. He always loves 
us, calls to us, desires for us to grow in love and freedom 
in Christ, and to be with him in eternity.
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7; 1Cr 6:11; GLCG 913, 1695, 2813). Qua thẩm quyền 
mục vụ của Giáo hội, Chúa Kitô cai quản và chăn dắt 
chúng ta như dân của Ngài (1 Pt 5: 1-4; GLCG 893, 
1551). 
 
Tiện đây cũng nên nhắc đến chữ Công giáo là từ chữ 
Katholikos của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “phổ quát”. 
Đây là Giáo hội mà bạn thuộc về, một Giáo hội “hoàn 
vũ”. Điều này có nghĩa là Tin mừng chân chính mà 
Chúa Giê-su giao phó cho Giáo hội của ngài phải được 
rao giảng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, thuộc 
mọi quốc gia, chủng tộc và thời đại. Giáo hội phải hiện 
hữu ở khắp mọi nơi (GLCG 831).
(Câu hỏi #35 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “Why be a Catholic?” Justin M., 15
A: Being a Catholic is how you fulfill the purpose of 
your existence: to know God and to be united with Him 
(Jn 15:1-7; CCC 737).  The means that God has given 
us to enter that relationship with Him is faith in and 
obedience to His Son, Jesus (Jn 14:15).  This obedience 
includes following Jesus’ commands, including being 
baptized (Jn 3:3-5; CCC 782) which makes you a part 
of his Body, the Church.

The way we know and love Jesus is through His 
Church, which He established to teach, sanctify, and 
shepherd people in His name (Mt 16:16-19; Lk 10:16; 
Eph 4:11-12; CCC 552, 794, 869).  That means He 
wants you to belong to the Catholic Church.  Why else 
would He go to the trouble of establishing it?

Through the teaching of the Church, Christ gives us His 
truth infallibly, which means it is handed on to us with-
out error (Mt 16:19, 18:18; 1 Tm 3:15; CCC 171, 553).  
Through the sacraments and prayer of the Church, 
Christ gives us His grace and sanctifies us (Eph 4:7; 1 
Cor 6:11; CCC 913, 1695, 2813).  Through the pastoral 
authority of the Church, Christ governs and shepherds 
us as His people (1 Pt 5:1-4; CCC 893, 1551).

By the way, the word Catholic is from the Greek word 
Katholikos, meaning “universal.”  This is the Church 
you belong to, the “universal” Church.  This means that 
the gospel of truth Jesus entrusted to his Church is to be 
preached to all people throughout the entire world, to 
people of every nation, race and time.  The church is to 
exist everywhere (CCC 831).

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 Seafood     $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
A/C Quy & Susan     $2,000 
P&S Complete Auto Repair    $1,000 
ROSA Pharmarcy     $2,000 
Pho Nhi, LLC     $1,000 
Ông Nguyễn Ngọc Minh    $1,000 
A/C Vũ Thông & Kim Ghi    $4,000 
Ẩn danh      $   500
Viet Shipping    $1,000

Tính đến ngày 16 tháng 03, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
cho hội chợ là $37,700.

PHÂN ƯU
Giáo xứ vừa nhận được tin buồn

Cụ Ông GIUSE NGUYỄN VĂN THIỆN
Thân phụ của chị Nguyễn Tươi Kelly,

 nguyên Trưởng Ban Tài Chánh của GX,
đã qua đời ngày 12 tháng 3 năm 2022,
tại Houston, hưởng thượng thọ 86 tuổi

Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin 
Thiên Chúa Ba Ngôi rũ lòng thương đón nhận linh hồn 
Giuse vào hưởng vinh phúc Trường sinh với Chúa.



Trang 5

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.  Thời gian đặt làm một bảng sẽ 
mất khoảng 4 - 5 tuần. 

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, 
tuần này ngày 19-20 và tuần sau 26-27 tháng 3, để 
thử món ăn và gây vốn cho Hội Chợ Crawfish Festival 
2022.  Xin quý giáo dân mua ủng hộ.

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. Walk-a-thon sẽ được tổ chức vào sáng thứ Bảy, 
ngày 26 tháng 3 năm 2022, bắt đầu vào lúc 9g30 
sáng, để giúp gây quỹ cho Công tác Tu Sửa Thánh 
Đường.  Những ai muốn tham dự xin lấy mẫu đơn về 
điền vào, kiếm người bảo trợ càng nhiều càng tốt, và 
đưa lại đơn và tiền bảo trợ cho ban Tổ Chức trong ngày 
đi bộ.

5. 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.

Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Tạ ơn Chúa
2. Tạ ơn Ba Đấng
3. (3) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se
4. (2) Xin bình an
5. Xin đi đường bình an
6. Xin đi làm xa được trở về nhà bình an.
7. Cầu cho gia đình đi Việt Nam và trở về bình an.
8. Tạ ơn Chúa và cầu bình an cho gia đình.
9. Tạ ơn Chúa, đã ban cho công việc hoàn tất, cầu  

cho mẹ được bình an và hòa bình thế giới.
10. Xin cho gia đình bình an trong tháng kính Thánh 

Cả Giu-se.
11. Cầu cho con cái khỏe mạnh và gia đình bình an.
12. (2) Xin ơn chữa lành.
13. Cầu cho cháu được giải phẫu bình an.
14. Xin dâng các con cho Chúa.
15. (2) Xin cho các con được hoán cải.
16. Cầu cho việc thi cử đạt kết quả.
17. Cầu cho gia đình.
18. Những người yếu đau bệnh tật trong gia đình, 

trong Cộng đoàn, bị lây nhiễm dịch bệnh được 
chữa lành và mau phục hồi sức khỏe.

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

20. Linh hồn tứ thân phụ mẫu
21. Linh hồn ông bà tổ tiên và các linh hồn.
22. Linh hồn tiên nhân và các linh hồn mồ côi
23. Tạ ơn Chúa và cầu cho các linh hồn.
24. Các linh hồn trong giáo xứ đã qua đời.
25. (3) Cầu cho các linh hồn
26. Các linh hồn thai nhi, linh hồn mồ côi và các linh 

hồn.
27. Linh hồn Phêrô mới qua đời
28. Linh hồn Anna mới qua đời
29. Linh hồn Anton

30. Linh hồn Giuse

CẢM TẠ - THANK YOU
Giáo xứ xin cám ơn các mạnh thường quân sau đây 
đã đóng góp cho quỹ Tu Sửa Nhà Thờ:

Thuy H. Nguyen    $     50
Quang-Ngoc Anh    $1,000
Ẩn danh     $3,000
Tran Van Khai & Kim Cuc   $3,000

Tính đến ngày 16 tháng 03, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,152,240. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.
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31. Linh hồn Phê-rô
32. Linh hồn Maria Trần Thị Thìn

33. Linh hồn Giacobe Châu Văn Bính
34. Linh hồn Raymondo
35. Xin tạ ơn và cầu cho linh hồn Toma
36. Linh hồn Giuse và Anna
37. Linh hồn linh mục Anton
38. Linh hồn Phêrô Lưu Minh Thành
39. Linh hồn Giuse Đồng văn Cường
40. Linh hồn Giuse Nguyễn Đức Vinh
41. Linh hồn Giuse Nguyền Văn Điền và Giuse 

Nguyễn V. Mùi
42. Linh hồn Phêrô Nguyễn V. Nay & Maria Nguyễn 

Thị Mến
43. Lễ giỗ linh hồn Maria, cầu cho linh hồn Gioan 

Baotixita và Phanxico Assisi
44. Linh hồn Phêrô, Raymondo, Catarina và Orelia
45. Linh hồn Đaminh Thành và Micae Phúc
46. Linh hồn Maria và Đaminh
47. Linh hồn Phêrô và các linh hồn
48. Linh hồn Philiphe, Anna và Carolo
49. Lễ giỗ linh hồn Anna
50. Lễ giỗ linh hồn Maria Nguyễn Thị Chung
51. Các linh hồn tiên nhân và linh hồn Phê-rô, giỗ 1 

năm
52. (2) Linh hồn tiên nhân và linh hồn Maria.
53. Tạ ơn Chúa, cầu cho chiến tranh chấm dứt, cho 

các linh hồn và linh hồn Giu-se Từ mới qua đời tại 
Việt Nam.

54. Linh hồn Maria Trần Thị Thúy, mới qua đời.
55. Cầu cho cha mẹ nội ngoại, anh chị em, các ân 

nhân và linh hồn Martha.
56. Linh hồn Maria Catarina, 9 linh hồn Đaminh, linh 

hồn tiên nhân, linh hồn Maria, mới qua đời.
57. Linh hồn Maria, lễ giỗ và linh hồn Maria, mới qua 

đời tại Việt Nam.
58. Linh hồn Phê-rô, giỗ 60 năm.
59. Linh hồn Maria, giỗ 45 năm.
60. Linh hồn Maria, giỗ 36 năm.
61. Linh hồn Tephano, giỗ 27 năm. 
62. Linh hồn Maria Ngô Thị Vóc, giỗ 5 năm.
63. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Chung, giỗ 4 năm.
64. Linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Thành, giỗ 3 năm.
65. Linh hồn Maria Madalena, giỗ 1 năm. 
66. Linh hồn Giu-se, giỗ 100 ngày.
67. Linh hồn Rô-cô, lễ giỗ.
68. Linh hồn Phê-rô, lễ giỗ.
69. Linh hồn Lucia, lễ giỗ.
70. Linh hồn Maria, lễ giỗ.
71. Linh hồn An-tôn, lễ giỗ.
72. Linh hồn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, lễ giỗ.

73. Linh hồn Maria Đỗ Thị Hương Khánh, giỗ 6 
năm

74. Linh hồn Phê-rô Nguyễn Minh Giám, mới qua đời
75. Linh hồn Giu-se Trần Văn Thiện, mới qua đời.
76.  Linh hồn Giu-se Nguyễn Đức Vinh.
77. Linh hồn Bà Cố Maria (Cha Hòa)
78. Linh hồn Ông Cố Carolo (Cha Nguyễn Thế Bảo)
79. Linh hồn Ông Cố Giu-se Bùi Tấn Phúc, lễ giỗ.
80.  (2) Linh hồn Anthony Fujimoto Tan, mới qua đời 

tại Houston.
81. Linh hồn Laurenzo Trần Văn Hội, mới qua đời tại 

Việt Nam.
82. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Ngát.
83. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
84. Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
85. Linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Nhất.
86. Linh hồn Phê-rô Nguyễn Văn Mậu.
87. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Long.
88. Linh hồn Phao-lô Trần Văn Phan và Maria Trịnh 

Thị Nhung.
89. Linh hồn Maria Bùi Thị Mỵ.
90. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
91. Linh hồn Maria.
92. Linh hồn Gioan Baotixita.
93. Linh hồn Gioakim và Maria.
94. Linh hồn Gioan và An-na.
95. Linh hồn Maria Madalena.
96. Linh hồn Đominicô.
97. Linh hồn An-na.
98. Linh hồn Phao-lô.
99. Linh hồn Phanxico Xavie và 2 linh hồn Maria.
100.  Linh hồn Gioan và Maria.
101. Toán 3 Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin cầu cho 

các thành viên còn sống cũng như đã qua đời.
102. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin cầu cho các 

đoàn viên còn sống cũng như đã qua đời, cho các 
linh hồn Giu-se Nguyễn Đức Vinh, Anthony Fuji-
moto Tan, An-na Nguyễn Thị Thao (thân mẫu của 
Anh Nguyễn Văn Liệu).

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
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Trong thời gian vừa qua, các em 
TNTT đã sinh hoạt trở lại và Chầu 
Thánh Thể vào các Chúa Nhật đầu 
tháng cùng với các Bác Trợ Tá.

Every first Sunday of the month, our Doan holds Adora-
tion at the beginning of our meeting. We use this time to 
do adoration in English so that the children can under-
stand and connect with the Eucharist. For the month 
of March, we asked each of our youth to write down a 
prayer so that we could offer all these prayers up to God 
during the Adoration.

TIN TỨC & SINH HOẠT THIẾU NHI THÁNH THỂ 
ĐOÀN ANRÊ PHÚ YÊN

Adoration with Father Giovanni Hùng Nguyễn - February

Adoration with Father John Khả Trần  - March

9 of 14. Not in the picture are those who are away for 
colllege, but will also be joining the training camp.

Ngày 17-20 tháng 3, 2022, Đoàn chúng ta sẽ gởi 14 em 
Hiệp Sĩ đi trại Sa Mạc huấn luyện Huynh Trưởng Cấp 1 
tại Dòng Biển Đức ở Kerens, Texas. Trong tương lai, các 
em này sẽ trở thành huynh trưởng và giúp Đoàn, phong 
trào, và tổ quốc. Xin mọi người cầu nguyện cho các em đi 
về bình an và thu thập nhiều hiểu biết để phụng sự Chúa. 

From March 17-20, we will have 14 Hiep Si attending Sa 
Mac Huynh Truong Cap 1 training camp at the Benedic-
tine Monastery of Thien Tam in Kerens, TX. They will get 
trained on how to become Huynh Truong in our Doan. 
Please keep these 14 Hiep Si in your prayers for their safe 
travel and for them to acquire new knowledge so they can 
be great servants of God.

Để chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh, 
Đoàn sẽ tổ chức một giờ Đi Đàng 
Thánh Giá vào ngày 10 tháng 4, 
2022 trong giờ sinh hoạt.  Xin kính 
mời tất cả quý vị, những ai có thời 
giờ đến tham dự, cùng cầu nguyện 
và sửa soạn tâm hồn để hướng về 
Chúa hơn trong Mùa Chay Thánh 
này.

On April 10, 2022 at 1:30PM dur-
ing Thieu Nhi time, we will be doing the Stations of the 
Cross around the church. We invite everybody to come 
and participate in prayer as we pray and prepare our 
hearts during this season of Lent.
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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 bảo trợ cho những người ghi danh đi 
bộ.  Mỗi người đi bộ cần kiếm người bảo trợ cho mình 
hay tự bảo trợ. Người bảo trợ có thể là bạn bè, gia đình, 
họ hàng, bạn cùng sở, hàng xóm, ... trong hay ngoài 
giáo xứ.  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 bảo trợ bằng cách ủng hộ một số tiền cố 
định ($10, $50, $100, v.v) hoặc ủng hộ tiền tùy theo số 
vòng đi chung quanh giáo xứ, hoặc chiều dài đường đã 
đi (ví dụ $50/mile, $100/mile, vv.).  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.  
 
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.

.THỨ NĂM 24/3 
    6g30 chiều Thánh lễ khai mạc tại Nhà thờ
    7g30  Giảng tĩnh tâm tại Đền Thánh: chủ đề
  Ý Nghĩa của Sám Hối

THỨ SÁU 25/3 
    7g30 chiều  Giảng tĩnh tâm tại Đền thánh: chủ đề 
  Xét Mình theo Đức Ái
    8g00  Giải tội (14 linh mục ngồi tòa tại Nhà
  thờ và Đền Thánh)

THỨ BẢY 26/3
    8g00 sáng Giảng tĩnh tâm tại Đền thánh: chủ đề
  Trở Về Với Tha Nhân và với Chính
  Mình

Cha Diệu cũng sẽ giảng lễ cuối tuần chiều thứ Bảy ngày 
26/3 lúc 6g00, và  sáng Chúa Nhật ngày 27/3 vào các lễ 
sáng 7g00, 9g00 và 11g00 với chủ đề Trở Về Với Chúa.

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY CỦA GIÁO XỨ
Chủ Đề - Những Nẻo Đường Của Sự Trở Về 

Do Cha Phêrô Trần Quang Diệu giảng thuyết

CHÚC MỪNG
Chúa nhật 6 tháng 3 đầu tháng, Thầy Phó tế Nguyễn 
Phẩm đã cử hành nghi thức Rửa tội cho 8 em bé trong 
giáo xứ.  Giáo xứ xin chào mừng các em vào đại gia đình 
con cái Chúa và gửi lời chúc mừng đến gia đình các em.

DSF
Số gia đình đã đóng 53
Số tiền đã nhận $13,463
Tổng số phải đóng $84,000

Xin quý giáo dân đóng góp đầy đủ để giáo xứ có thể 
mau hoàn tất bổn phận này với Tổng giáo phận.  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.

QUYÊN TIỀN LẦN HAI
Giáo xứ sẽ có quyên tiền lần thứ hai vào cuối tuần tới, ngày 27 
tháng 3 cho quỹ Cứu trợ Công giáo để hỗ trợ các tổ chức của 
Giáo hội Công giáo qua việc thực hiện các nỗ lực cứu trợ và đoàn 
kết quốc tế. 

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.

THÔNG BÁO NGHỈ SPRING BREAK
Trường Giáo lý Việt Ngữ Anê Lê Thị Thành sẽ đóng cửa cuối 
tuần này, 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
13/03/2022 $13,943 quyên cuối tuân 
  $70   quyên qua mạng
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BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 4 Mùa Chay Năm C 

BÀI ĐỌC I: Gs 5, 9a. 10-12
“Dân Chúa tiến vào đất Chúa hứa và mừng Lễ Vượt 
Qua”.
Trích sách Giosuê.
Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng: 
“Hôm nay, Ta đã cất sự dơ nhớp của Ai-cập khỏi các 
ngươi!” Con cái Israel tạm trú tại Galgali và mừng Lễ 
Vượt Qua vào ban chiều ngày mười bốn trong tháng, trên 
cách đồng Giêricô. Ngày hôm sau Lễ Vượt Qua, họ ăn 
các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mạch gặt 
năm ấy. Từ khi họ ăn các thức ăn địa phương, thì không 
có manna nữa. Và con cái Israel không còn ăn manna nữa, 
nhưng họ ăn thổ sản năm đó của xứ Canaan.  Đó là lời 
Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7
Đáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết 
Chúa thiện hảo nhường bao (c. 8a).
Xướng:
1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên 
lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, 
bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. - Đáp.
2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy 
tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, 
và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. - Đáp.
3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi 
hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã 
nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 2 Cr 5, 17-21
“Thiên Chúa đã nhờ Đức Kitô giao hoà chúng ta với 
mình”.
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu 
Côrintô.
Anh em thân mến, nếu ai ở trong Đức Kitô, thì người đó 
sẽ là một thụ tạo mới, những gì là cũ đã qua đi: này đây 
tất cả mọi sự đã trở thành mới. Vì mọi sự bởi Thiên Chúa, 
Đấng đã nhờ Đức Kitô giao hoà chúng ta với mình, và 
trao phó cho chúng tôi chức vụ giao hoà. Thật vậy, Thiên 
Chúa là Đấng giao hoà thế gian với chính mình Người 
trong Đức Kitô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài 
người, và đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hoà. Nên 
chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như chính Chúa 

dùng chúng tôi mà khuyên bảo. Vì Đức Kitô, chúng tôi 
van nài anh em hãy giao hoà với Thiên Chúa. Đấng không 
hề biết tội, thì Thiên Chúa làm nên thân tội vì chúng ta, 
để trong Ngài, chúng ta trở nên sự công chính của Thiên 
Chúa  Đó là lời Chúa.
 
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM:  Lc 15, 18
Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa 
cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha.
 
TIN MỪNG:   Lc 15, 1-3. 11-32
“Em con đã chết nay sống lại”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần 
Chúa Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người 
biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp 
những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy 
giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Người kia có hai 
con trai. Đứa em thưa với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cha 
cho con phần gia tài thuộc về con’. Người cha liền chia 
gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả 
của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí 
hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói 
lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó 
vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó 
ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn 
cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi 
tâm lại và tự nhủ: ‘Biết bao người làm công ở nhà cha tôi 
được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi 
muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Thưa 
cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng 
được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một 
người làm công của cha” ‘. Vậy nó ra đi và trở về với cha 
nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền 
động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và 
hôn nó hồi lâu...

Người con trai lúc đó thưa rằng: ‘Thưa cha, con đã lỗi 
phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con 
cha nữa’. Nhưng người cha bảo đầy tớ: ‘Mau mang áo đẹp 
nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay 
cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt 
để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, 
đã mất, nay lại tìm thấy’. Và người ta bắt đầu ăn uống linh 
đình.

“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, 
nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để 
hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: ‘Đó là em cậu đã 
trở về, và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh 
khoẻ’. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. 
Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: ‘Cha coi, đã 
bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều 
nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ 
để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, 
sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, 
nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó’. 
Nhưng người cha bảo: ‘Hỡi con, con luôn ở với cha, và 
mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui 
mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm 
thấy’ “.  Đó là lời Chúa. 
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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 Học, Giám 

Đốc Đại Chủng Viện San Antonio Texas hướng dẫn.

Chủ đề: Hạnh Phúc Gia Đình và Đức Tin Công Giáo.
 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.  
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc 
 Chủ Nguyền Lộc Lan 832-794-5498
 Phó Nguyền Nội vụ Liêm Hương 713-401-4665
 Phó Nguyền Ngoại vụ Vinh Châu 713-240-2683

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình Tổng Giáo phận Houston-
Galveston trân trọng thông báo và kính mời.
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