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CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY

LỊCH PHỤNG VỤ
27 Tháng 3, 2022 - 02 Tháng 4, 2022
CHÚA NHẬT 27/03/2022 - 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”.
BÀI ĐỌC II: 2 Cr 5, 17-21
“Thiên Chúa đã nhờ Đức Kitô giao hoà chúng ta với
mình”.
TIN MỪNG: Lc 15, 1-3. 11-32
“Em con đã chết nay sống lại”.
THỨ HAI 28/03/2022
BÀI ĐỌC I: Is 65, 17-21
TIN MỪNG: Ga 4, 43-54
THỨ BA 29/03/2022
BÀI ĐỌC I: Ed 47, 1-9. 12
TIN MỪNG: Ga 5, 1-3a. 5-16
THỨ TƯ 30/03/2022
BÀI ĐỌC I: Is 49, 8-15
TIN MỪNG: Ga 5, 17-30
THỨ NĂM 31/03/2022
BÀI ĐỌC I: Xh 32, 7-14
TIN MỪNG: Ga 5, 31-47
THỨ SÁU 01/04/2022 Kiêng Thịt
BÀI ĐỌC I: Kn 2, 1a. 12-22
TIN MỪNG: Ga 7, 1-2. 10. 25-30
THỨ BẢY 02/04/2022
BÀI ĐỌC I: Gr 11, 18-20
TIN MỪNG: Ga 7, 40-53

Người Pharisieu và luật sĩ lên án Chúa
Giê-su, những người thu thuế và những
người tội lỗi mà Chúa Giê-su thường giao
tiếp. Chúa Giê-su kể cho họ câu truyện
liên quan đến trường hợp như không đáng
được xót thương hay được cho thêm một
cơ hội, nhưng người cha nhân từ lại tỏ ra
yêu thương đón nhận. Người con đã yêu tiền của cha hơn
là yêu cha của anh. Nhưng khi tiền hết và chẳng gì mang
lại cho anh hạnh phúc, anh không còn lựa chọn nào khác
hơn là trở về nhà. Anh lo sợ bị từ khước và không được
thứ tha. Điều anh không biết là cha của anh đã từ lâu mòn
mỏi đợi chờ đón ngày anh trở về, và mở tiệc ăn mừng.
Người anh từ ruộng về vẫn còn chưa tắm rửa, đứng
khoanh tay trong kỷ cương chống đối, “Nhưng khi thằng
con này của cha trở về . . . cha đã giết bê béo mừng nó.”
Anh đã không nhìn nhận cả tên của người em mà chỉ nói
“thằng con này của cha.” Một cảm giác bất công thực sự
có thể nhanh chóng trở nên căm độc.
Vậy chúng ta ở đâu trong cái kết của dụ ngôn này? Chúng
ta ở trong nhà dự tiệc? Hay là chúng ta khoanh tay đứng ở
ngoài không chịu vào? Chúa Giê-su không nói cho chúng
ta biết câu truyện kết như thế nào. Người cha nài nỉ người
anh vào trong nhà, “Năn nỉ anh” vào mừng đón người
em. Điều khó hiểu là chúng ta không biết người anh quyết
định ra sao. Câu truyện kết thúc mà lại không có kết.
Vậy chúng ta có nhận đặt chỗ trong bữa tiệc không công
bằng của Thiên Chúa? Hay là chúng ta khoanh tay đứng
ngoài? Trong một thế giới mà Thiên Chúa không chơi trò
công bằng, thì dụ ngôn này buộc chúng ta phải chọn. Ai
là người con hoang đàng ở đây? Ai là người thực phung
phá? Ngay từ đầu Chúa Giê-su nói cho biết câu truyện này
là về hai người con là anh em. Vậy ai đúng là người con
phung phá? Người con nào chưa thực sự về nhà hưởng
tình thương yêu tràn trề của cha?
Trong lịch sử Giáo Hội có rất nhiều người anh như vậy.
Thánh nữ Teresa sống ở thế kỷ thứ 16. Thánh nữ đã chưa
bao giờ rời khỏi nhà Cha. Thánh nữ gia nhập tu viện khi
còn trẻ và đã tập luyện sống kỷ luật đáng mọi người khâm
phục. Thánh nữ siêng năng cầu nguyện nhiều giờ mỗi
ngày. Một hôm, lúc thánh nữ khoảng ngoài bốn mươi tuổi,
bước vào nhà nguyện để cầu nguyện như mọi ngày. Và
khi mới bước vào thì nhìn thấy bức ảnh treo trên tường
đã nhiều năm. Đó là bức ảnh Chúa Giê-su chịu đánh đòn
trước khi bị đóng đinh. Bất thình lình thánh nữ cảm nhận
Chúa Kitô bị đánh đòn vì thánh nữ. Những ai đã tìm học
hỏi về cuộc đời của thánh nữ đều nói đây là giây phút
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quyết định. Thánh nữ đã ở nhà của Cha. Thánh nữ đã sống
đàng hoàng tử tế. Nhưng thánh nữ cần nhận biết là Chúa
Kitô đã bị đánh đòn cho chính Teresa. Và lúc đó thánh nữ
mới có niềm vui thiên đàng – không phải là vì một linh
hồn trở về từ cuộc sống ăn chơi trác táng nhưng là một
linh hồn trở về từ những mảnh ruộng sau một ngày làm
việc cực nhọc vất vả.
LM. Giuse Trần J. Khả

FOURTH SUNDAY OF LENT

The Pharisees and scribes were judging Jesus, and the tax
collectors and sinners with whom he associated. Jesus
tells the story to them about a young man who, by all accounts, should be undeserving of any mercy or a second
chance, but the merciful father shows him love and mercy
anyway. The son loved his father’s money more than he
loved his dad. But when this money and all else failed to
make him happy, he had no choice but to come home. He
feared of being refused, and unforgivable. What he did
not count on was how long his father had been looking for
him, waiting for the day to welcome him home, and then
the celebration began.
His older brother, still in need of a shower, arms folded
across his chest, the moral high road protested: "But when
this son of yours came back ... you killed the fatted calf
for him." He cannot even bring himself to acknowledge
his brother with a name -- "this son of yours." A sense of
unfairness can turn venomous rather quickly.
So where are we at parable's end? Are we inside the party
celebrating? Or are we standing outside with our arms
folded, refusing to come in? Jesus will not tell us how this
story will end. The father passionately invites the older
son inside, "pleads with him" to join in the welcome. Curiously, however, we are never told what the older brother
decides to do. The story ends but it doesn't end. Will we
RSVP to a party thrown by an unfair God? Or will we
stubbornly remain outside? In a world where God does not
play fair, this parable forces us to make a choice. Who is
the real "prodigal" here? Who is the real "waster"? From
the beginning Jesus says that this is a story about two
brothers. Which one is the authentic prodigal? Which one
has yet to come home to the Father's extravagant love?
There have been a lot of elder brothers in the history of
the church. There was St. Teresa, who lived in the 16th
century. She never left the Father’s home. She went into
a convent at an early age and developed a life of self-discipline that would fill anyone with awe. She spent hours a
day in prayer. One day, when she was in her mid 40’s, she
was entering the chapel to pray as she did everyday. And

as she entered, she noticed a picture, a picture which had
been on the walls for years. It was a picture of Jesus being
scourged prior to the crucifixion. And suddenly the realization came to her that Christ had been scourged for her.
And those who have studied her life say that this was the
great turning point. She had stayed at home in the Father’s
house. She had done the right thing. But she needed to
know that the Christ who was whipped was whipped for
Teresa. And there was joy in heaven that day — not over
a soul returning from wild living but for a soul returning
from the fields after a hard day’s work.

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Làm thế nào để chứng minh rằng
Công giáo là tôn giáo ‘chân chính’ để tin
theo?” Jennie F., 17 tuổi
A: Trước tiên, bạn phải hỏi xem Chúa Giêsu
có phải là Thiên Chúa và là Đấng Thiên Sai mà thế giới
đang chờ đợi hay không. Sau đó, bạn cần phải tìm hiểu
xem Giáo Hội nào là Giáo Hội thực sự mà Ngài đã thiết
lập. Để làm được điều này, bạn cần phải tìm xem một
Giáo Hội có tất cả các đặc tính của Giáo Hội như đã
được xác định trong Kinh thánh.
Chúng ta hãy bàn về câu hỏi: Chúa Giêsu có phải là
Thiên Chúa không. Khi nghĩ về câu hỏi này, chúng ta
chỉ có thể kết luận một trong bốn điều: 1) Ngài là một
kẻ nói dối, 2) Ngài là một kẻ mất trí, 3) Ngài là một
bậc thầy, hoặc 4) Ngài là Thiên Chúa. Hãy để tôi chứng
minh rằng Ngài là Thiên Chúa và là đấng Thánh.
Để bắt đầu, Chúa Giê-su chỉ rõ Ngài là Thiên Chúa và
chấp nhận được thờ phượng như Thiên Chúa ở một số
nơi trong Kinh Thánh (ví dụ, xin xem Ga 8:58; 20: 2629). Ngài đã thực hiện hàng chục phép lạ được ghi lại để
chứng minh cho lời công bố của Ngài, bao gồm việc đi
trên mặt nước (Mt 14:25), lo ăn cho năm ngàn người chỉ
với năm ổ bánh mì và hai con cá (Mc 6: 34-44), và làm
cho con người từ cõi chết sống lại. (Mt 9: 18-26; Ga 11:
1-44).
Hơn thế nữa, mười trong số mười hai tông đồ Chúa đã
chịu chết vì đặt niềm tin vào Chúa Giêsu (Giu-đa phản
bội Chúa Giêsu và đã treo cổ tự vẫn, còn Thánh Tông
đồ Gioan chết cách tự nhiên). Mười tông đồ đã chọn bị
giết chết sẽ không làm như thế nếu họ không tin Ngài là
Đấng Thiên Sai hoặc không nhìn thấy các thần tính của
Ngài qua các phép lạ Ngài đã làm.
Chúa Giêsu không thể là kẻ nói dối. Ngài đã chọn cái
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chết tàn bạo và từ chối những hứa hẹn quyền lực chính
trị. Kẻ nói dối (hoặc kẻ lợi dụng thời cơ) sẽ không làm
vậy đâu. Chúa Giêsu không thể là một kẻ mất trí hoặc
“điên rồ”. Những lời giảng dạy của Ngài rất hợp lý và
những suy nghĩ của Ngài có tính toán và rất rõ ràng.
Chúa Giêsu không thể là một “guru” (“bậc thầy”) cố
gắng “mở mang trí thức của chúng ta” và nói với chúng
ta rằng tất cả chúng ta đều là Thiên Chúa. Ngài thẳng
thừng phủ nhận điều tất cả chúng ta có thể là Chúa.
Ngài đã nói rất rõ ràng rằng Ngài là kẻ không có tội và
chúng ta có tội. Ngài ở trên cao, chúng ta ở dưới (Ga 8:
1-11, 8:23).
Vì vậy, rất khó để đưa ra một giải thích khác hơn là
lời của Thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên
Chúa Hằng Sống” (Mt 16:16). Kết luận Chúa Giêsu
là Thiên Chúa rồi, bây giờ chúng ta cần tìm hiểu xem
Ngài xuống thế để làm gì. Thánh Kinh cho biết Ngài
đã đến để chết mà chuộc tội cho chúng ta (1 Tm 2: 5-6;
Dt 2:17) và thiết lập một Hội Thánh nhân danh Ngài
mà giảng dạy khi Ngài về trời (Mt 16:18; 18:17, 1 Tm
3:15).
Để tìm thấy một Hội Thánh chân chính do Chúa Kitô
thiết lập, chúng ta cần nhìn vào Kinh thánh và lịch sử.
Tất cả các học thuyết Công Giáo đều được Kinh thánh
nhắc đến cách trực tiếp hoặc gián tiếp (CCC 86). Không
điều gì Giáo Hội dạy, khi được hiểu đúng nghĩa, đi
ngược lại với Kinh thánh hoặc lý trí. Hơn nữa, chỉ có
Giáo Hội Công Giáo mới hoàn toàn phù hợp với khuôn
mẫu của Giáo Hội trong Tân Ước. Chỉ có Giáo Hội
Công Giáo là giáo hội duy nhất hiện diện trong đức tin,
trong các phép bí tích, và trong chính quyền cai quản
Giáo Hội qua người kế vị Thánh Phêrô, là Đức Giáo
hoàng.
Một chứng minh tỏ tường cho đức tin Công giáo cũng
có thể tìm thấy bằng cách nghiên cứu lịch sử. Nếu bạn
nhìn vào các bài viết không phải là Kinh thánh của
những người Công Giáo thuở sơ khai, bạn sẽ thấy rằng
các bài này đều dạy lý thuyết Công giáo. Trên thực tế,
Giáo Hội Công Giáo La Mã thường được gọi bằng tên.
Lần đầu tiên chữ Công Giáo được ghi lại và tìm thấy
sớm nhất là vào năm 107 sau Công nguyên. Một môn
đệ của Thánh Gioan tông đồ, là Thánh Ignatius thành
Antioch, đã nói: “Bất cứ nơi nào các đức giám mục
xuất hiện, hãy để giáo dân cùng đến, cũng giống như
nơi nào có Chúa Giêsu Kitô, ở đó có Giáo Hội Công
Giáo” (Thư gửi người Smyrnaeans, 8: 2).

Giáo Hội Công Giáo có thể xác định quyền lực của
mình như một Giáo Hội chân chính duy nhất thông
qua một lịch sử không gián đoạn của hơn 260 đức giáo
hoàng, từ Gioan Phaolo Đệ Nhị trở ngược về Thánh
Phêrô. Tất cả các giáo phái Thiên Chúa giáo khác đều
phát xuất từ Giáo Hội Công Giáo. Những giáo phái này
được thành lập bởi con người, không phải bởi Chúa
Giêsu, là Thiên Chúa bằng xương bằng thịt.
(Câu hỏi #37 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly
Buttons?” của Matthew J. Pinto).
Q: “How do you prove that the Catholic faith is the
‘correct’ religion to believe in?” Jennie F., 17
A: First, you have to ask whether Jesus is God and the
Messiah the world was waiting for. You then need to
find out which Church is the one true Church He established. To do this, you should look for the Church that
has all the aspects of the Church identified in Scripture.
Let us first address the question of whether Jesus was
God. When considering this question, we can only
conclude one of four things: 1) He was a liar, 2) He
was a lunatic, 3) He was a guru, or 4) He was Lord. Let
me try to succinctly point out that He had to be God and
Lord.
To begin, Jesus clearly indicated that He was God and
accepted the worship due God in several places in
Scripture (see, for instance, Jn 8:58; 20:26-29). He performed dozens of recorded miracles to substantiate His
claim, including walking on water (Mt 14:25), feeding
the five thousand with just five loaves of bread and two
fish (Mk 6:34-44), and raising people from the dead (Mt
9:18-26; Jn 11:1-44).
In addition, ten of the twelve apostles died as martyrs
for this belief in Jesus (Judas betrayed Jesus and hanged
himself, and the apostle John died a natural death). The
ten apostles who chose to be killed would not have
done this had they not believed He was the Messiah or
seen Him prove His divinity by His miracles.
Jesus cannot be a liar. He chose to die a brutal death
and turned down offers of political power. A liar (or
opportunist) would do neither. Jesus cannot be a lunatic
or “crazy.” His teachings were rational and His thinking was calculated and very clear.
Jesus cannot be a “guru” (that is, a “New Age master”)
trying to “raise our consciousness” and tell us we are all
God. He flatly denied that we are all God. He made it

Trang 4

very clear that He was without sin and we are not. He
is from above, we are from below (Jn 8:1-11, 8:23).
So, it becomes very difficult to come up with an explannation other than Peter’s: “You are the Christ, the Son
of the Living God” (Mt 16:16). Assuming then that
Jesus was God, we need to look for what He came to
do. Scripture reveals that He came to die for our sins (1
Tm 2:5-6; Heb 2:17) and establish a Church that would
teach in His name when He went to heaven (Mt 16:18;
18:17, 1 Tm 3:15).
To find the true Church established by Christ, we need
to look at Scripture and history. All Catholic doctrines
are either explicitly or implicitly supported by Scripture
(CCC 86). Nothing the Church teaches when properly
understood, goes against Scripture or reason. Furthermore, only the Catholic Church fits completely the
pattern of the Church in the New Testament. Only the
Catholic Church is visibly one in faith, in sacraments,
and in church government with the successor of St.
Peter, the pope.
A strong case for the Catholic faith is also made by
studying history. If you look at the extra-biblical
writings of the early Christians, you will see that they
taught Catholic doctrines. In fact, the Roman Catholic
Church was often referred to by name. The first recorded usage of the word Catholic is found as early as
107 AD. A disciple of the apostle John, St Ignatius of
Antioch, said: “Wherever the bishop appears, let the
people be there, just as wherever Jesus Christ is, there is
the catholic church” (Epistle to the Smyrnaeans, 8:2).
The Catholic Church can trace its authority as the one
true Church through its unbroken line of more than 260
popes, from John Paul II back to St. Peter. All other
Christian churches are offshoots of the Catholic Church.
These churches were founded by mere men or women,
not by Jesus, who was God in the flesh.

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. 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 trước lễ.
Mỗi thứ Bảy từ 4g30 đến 5g30 chiều cũng có giải tội.
2. 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.
3. Hội chợ Crawfish Festival sẽ bắt đầu vào ngày
thứ Sáu 22 tháng 4 lúc 7g chiều, cho tới Chúa Nhật
24 tháng 4. Xin quý giáo dân kêu gọi người thân và
bạn hữu dành thì giờ đến ủng hộ giáo xứ.

PHÂN ƯU

HỢP Ý CẦU NGUYỆN

Giáo xứ vừa nhận được tin buồn
Bà MARIA TRẦN THỊ THÚY
đã qua đời ngày 17 tháng 3 năm 2022,
tại Houston, hưởng thọ 60 tuổi
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin
Thiên Chúa Ba Ngôi rũ lòng thương đón nhận linh hồn
Maria vào hưởng vinh phúc Trường sinh với Chúa.

Xin giáo xứ cùng chung lời cầu nguyện
cho những người yếu đau bệnh tật:
1. Cha Cố Vũ Thành
2. Bà Trịnh Thị Kim
3. Ông Trần Văn Ngư
4. Ông Nguyễn Văn Tiên
5. Những người đang bị lây nhiễm COVID-19
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Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY

1. Xin tạ ơn
2. (2) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se.
3. (2) Tạ ơn Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ và Thánh Cả
Giu-se.
4. (2) Tạ ơn Thánh Cả Giu-se.
5. Xin được bình an
6. Xin ơn bình an cho gia đình
7. Xin tạ ơn Chúa được như ý và cho cơ sở được
phát triển thuận lợi.
8. Cầu cho Mẹ
9. Cầu cho con cái
10. Cầu cho con cái được ơn hoán cải.
11. Cầu cho các ân nhân
12. Xin cho các con được ơn chữa lành.
13. Cầu bình an và xin ơn chữa lành.
14. Cầu cho cháu được giải phẫu bình an.
15. Xin ơn chữa lành, cầu cho gia đình bình an và
cho các linh hồn.
16. Cầu cho nạn nhân Ukraine
17. 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.
18. Cầu cho ông bà, cha mẹ và tổ tiên.
19. Cầu cho Bố Mẹ, cho những ai nhận thánh Giuse
là bổn mạng và cho các linh hồn.
20. Xin ơn bình an và cầu cho các linh hồn.
21. Cầu bình an và cho các linh hồn
22. Cảm tạ Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse; cầu cho
các linh hồn
23. Tạ ơn và cầu cho linh hồn các linh mục và tu sĩ
24. Các linh hồn trong Giáo xứ đã qua đời.
25. Cầu cho các linh hồn có tên thánh là Giuse.
26. Cầu cho các linh hồn
27. Cầu cho các linh hồn mồ côi và các linh hồn nơi
luyện ngục
28. (2) Linh hồn Phêrô
29. (2) Linh hồn Gioan Baotixita
30. (3) Linh hồn Maria
31. Linh hồn Vicente
32. Linh hồn Giuse Nguyễn Thiện
33. Cầu cho Maria Bùi Thị Say
34. Linh hồn Giuse, Anna Teresa, Maria
35. Linh hồn Anphongso, Maria, Đaminh
36. Linh hồn Phêrô Lê Thắng Trung
37. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Mậu
38. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
39. Lễ giỗ 32 năm linh hồn Bridgita
40. Linh hồn Nguyễn Đình Chương
41. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Uyển và các linh
hồn
42. Các linh hồn Đaminh, Teresa, Đaminh . . .
43. Linh hồn Gioan Baotixita, Maria và xin như ý
44. Linh hồn Đaminh Hương, Maria Huệ, Maria Hà
45. Xin tạ ơn và lễ giỗ linh hồn Đaminh
46. Giỗ 14 năm linh hồn Madalena
47. Lễ giỗ hai linh hồn Anna

48. Linh hồn Giuse, Augustino, Catarina và Anna
49. Linh hồn Giuse, Maria và các linh hồn
50. Cầu cho linh hồn Matta, nội ngoại và ân nhân
51. Linh hồn Maria Catarina, Đaminh, Maria . . .
52. Linh hồn AnnaMaria và các linh hồn
53. Linh hồn Giuse Nguyễn Đức Vinh
54. Linh hồn Cha Giuse Dũng
55. Linh hồn Đaminh và Maria
56. Linh hồn Phêrô và Maria
57. Lễ giỗ linh hồn Gioan Baotixita
58. Linh hồn Vicente và Maria
59. Linh hồn Phêrô Hiệp & Ngữ và Maria Hương,
Anna Nguyệt
60. Linh hồn Phêrô và các linh hồn
61. Linh hồn Maria Madalena
62. Hội Ái Hữu Kênh 5, Việt Nam xin cầu cho các hội
viên còn sống cũng như đã qua đời.
63. Linh hồn Maria Đỗ Thị Hương Khánh, giỗ 6 năm.
64. Linh hồn Maria, giỗ 4 năm.
65. Linh hồn Giu-se và Maria, lễ giỗ.
66. Linh hồn Giu-se Nguyễn Đức Vinh, lễ an vị.
67. (2) Linh hồn Maria Trần Thị Thúy mới qua đời.
68. Linh hồn Maria Kim Tuyến, mới qua đời tại Oklahoma.
69. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Ngát.
70. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
71. Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
72. Linh hồn Anthony Fujimoto Tân.
73. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
74. Linh hồn Giu-se Trinh.
75. Linh hồn Gioan Baotixita và Giu-se.
76. (2) Linh hồn Giu-se và Maria.
77. Linh hồn Đaminh.
78. Linh hồn An-na.
79. Linh hồn Gioakim

ĐTC MỜI CÁC GIÁM MỤC TRÊN THẾ
GIỚI CÙNG NGÀI THÁNH HIẾN
NGA VÀ UCRAINA CHO ĐỨC MẸ

Ngày 18/3/2022, ông Matteo Bruni, giám đốc Phòng Báo
chí Toà Thánh xác nhận với các nhà báo rằng Đức Thánh
Cha đã mời các giám mục trên toàn thế giới, cùng với
các linh mục của các ngài, hiệp với Đức Thánh Cha trong
lời cầu nguyện cho hoà bình và trong việc thánh hiến
và phó dâng hai nước Nga và Ucraina cho Trái tim Vô
nhiễm Nguyên tội của Đức Mẹ.
Hồng Thủy - Vatican News
Ngày 25/3/2022, trong nghi thức Thống hối được cử hành
tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện
việc thánh hiến hai quốc gia cho Đức Mẹ. Cùng ngày
này, các giám mục trên toàn thế giới sẽ cùng cử hành việc
thánh hiến này. Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh
Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha, đặc sứ của Đức Thánh
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Cha, sẽ thực hiện việc thánh hiến tại Fatima.
Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho hoà bình
Đức Thánh Cha đã nhiều lần mời gọi toàn thể Giáo hội
cầu nguyện cho hoà bình. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin
trưa Chúa Nhật 13/3, ngài mời gọi: “Tôi mời gọi tất cả
các giáo phận và các dòng tu gia tăng việc cầu nguyện cho
hoà bình.” Trước đó, cuối buổi tiếp kiến chung ngày 23/2
Đức Thánh Cha đã kêu gọi dành một ngày ăn chay cầu
nguyện cho hoà bình ở Ucraina. Ngài nói: “Xin Nữ vương
Hoà bình gìn giữ thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến
tranh.”
Lời khẩn cầu của các giám mục Công giáo nghi lễ
Latinh của Ucraina
Các giám mục Công giáo nghi lễ Latinh của Ucraina đã
xin Đức Thánh Cha thánh hiến đất nước của họ và nước
Nga cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ Maria sau
khi Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ucraina vào ngày
24/2/2022.
Các giám mục các nơi hiệp ý với Đức Thánh Cha
Quyết định của Đức Thánh Cha được các giám mục trên
thế giới đón nhận với lòng biết ơn. Các giám mục châu
Mỹ Latinh và vùng Caribê đã cho biết các ngài sẽ tham
gia vào việc thánh hiến này. Hôm 15/3/2022, Hội đồng
Giám Mục châu Mỹ Latinh cho biết đã mời các tín hữu
Công giáo, các tổ chức Giáo Hội và 22 Hội đồng giám
mục trong vùng hiệp nhất với ý chỉ của Đức Thánh Cha.
Người Công giáo ở Galveston-Houston có thể tham gia
thánh hiến bằng cách cầu nguyện tại nhà, giáo xứ và
trong cộng đồng với những người khác. Đức Hồng Y
DiNardo và Giám mục Dell’Oro sẽ cùng với Đức Thánh
Cha Phanxicô cử hành nghi thức thánh hiến từ Houston,
sẽ được trực tuyến vào lúc 11 giờ sáng. tại www.archgh.
org/live.
Đức Hồng Y DiNardo cũng kêu gọi các giáo xứ trong
Galveston - Houston quyên tiền lần thứ hai vào ngày 9
và 10 tháng 4 (Lễ Lá) để giúp các giáo phận ở Ukraine.

PHỤ NỮ NHƯ MỘT KIỂU MẪU CHO MỘT
CÁCH LÀM CHÍNH TRỊ KHÁC

Sáng thứ Năm 24/3, trong buổi tiếp các thành viên của
Trung tâm Phụ nữ Ý, Đức Thánh Cha khẳng định: “Câu
trả lời thực sự cho chiến tranh không phải là vũ khí, các
biện pháp trừng phạt, nhưng là sự chăm sóc”; và “Phụ nữ
như một kiểu mẫu cho một cách làm chính trị khác”.
Ngọc Yến - Vatican News
Trung tâm Phụ nữ Ý được thành lập vào năm 1944. Đây
là một hiệp hội phụ nữ hoạt động trong các lĩnh vực dân
sự, xã hội và văn hoá nhằm góp phần xây dựng một nền
dân chủ liên đới và chung sống dựa trên sự tôn trọng nhân
quyền và phẩm giá con người.
Trong buổi tiếp 200 thành viên của Trung tâm nhân hội
nghị bầu cử tại Roma, nói về sự dấn thân của phụ nữ
trong xã hội, Đức Thánh Cha đề cập đến cuộc xung đột ở
Ucraina, ngài nhận xét: “Một nền chính trị tốt không thể
đến từ văn hóa quyền lực được hiểu là thống trị và áp bức,
nhưng một nền chính trị tốt chỉ xuất phát từ văn hóa quan
tâm, chăm sóc con người và nhân phẩm, và chăm sóc cho
ngôi nhà chung của chúng ta. Thật không may, cuộc chiến
đáng xấu hổ mà chúng ta đang chứng kiến đã cho thấy
điều ngược lại.”.
Đức Thánh Cha nói thêm: “Lịch sử 70 năm qua cho thấy
luôn có các cuộc chiến tranh khu vực; đây là lý do tại sao
tôi nói rằng chúng ta đang ở trong chiến tranh thế giới thứ
ba từng mảnh, ở khắp mọi nơi; cho đến nay, có một chiều
kích không gian lớn hơn và đe dọa toàn thế giới. Nhưng
vấn đề cơ bản là giống nhau: người ta tiếp tục thống trị
thế giới như một ‘bàn cờ’, nơi những kẻ mạnh nghiên cứu
các nước cờ để mở rộng sự thống trị trước sự tổn hại của
người khác”.
Ở điểm này, Đức Thánh Cha lên án sự trở lại của cuộc
chạy đua vũ trang: “Tôi cảm thấy xấu hổ khi biết một
nhóm các quốc gia đã cam kết chi 2% ngân quỹ quốc gia
cho vũ khí, như một phản ứng với những gì đang xảy ra
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bây giờ. Thật là điên rồ! Câu trả lời thực sự, như tôi đã
nói, không phải là vũ khí khác, các biện pháp trừng phạt
khác, các liên minh chính trị-quân sự khác, nhưng là một
cách tiếp cận khác, một cách khác để điều hành thế giới
hiện đang toàn cầu hóa, đó là chuyển quyền lực theo luận
lý thống trị sang chăm sóc”.
Đức Thánh Cha mời gọi các phụ nữ trở thành “những
người nắm giữ vai chính cho sự thay đổi này. Chính
trường học của Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách Nước
Thiên Chúa luôn được phát triển từ hạt giống bé nhỏ. Đó
là trường học của Gandhi, người đã dẫn dắt một dân tộc
đến tự do trên con đường bất bạo động. Đó là trường học
của các vị thánh của mọi thời đại, những người làm cho
nhân loại lớn lên bằng chứng tá của một đời sống phục vụ
Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng đó cũng là ngôi trường
của nhiều phụ nữ đã vun trồng và bảo vệ cuộc sống;
những người phụ nữ đã chăm sóc những người yếu đuối,
những người chăm sóc các vết thương, những người đã
chữa khỏi vết thương cho con người và xã hội; của những
phụ nữ đã dành cả khối óc và trái tim cho sự nghiệp giáo
dục thế hệ mới. Và vì thế phụ nữ như một kiểu mẫu cho
một cách làm chính trị khác”.

NGHIÊN CỨU VỀ UNG THƯ
CHO NGƯỜI MỸ GỐC Á CHÂU

Một nghiên cứu về ung thư cho người Mỹ gốc Châu Á
(Describing Asian American Well-being and Needs in
cancer), được gọi tắt là DAWN, của trường University
of California, Los Angeles (UCLA), đang được thực
hiện để tìm hiểu về trải nghiệm của những người Mỹ
gốc Việt đang sống với bệnh ung thư di căn. Chúng tôi
muốn biết những gì bệnh nhân đã trải qua và những gì
có thể mang lại cho bệnh nhân sự an tâm hơn.
Nghiên cứu này bao gồm một cuộc gọi điện thoại kéo
dài 10-15 phút, một cuộc phỏng vấn kéo dài 1 giờ và
một cuộc khảo sát mất khoảng 30 phút. Những gì quý
vị chia sẻ sẽ giúp cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân và
giúp phát triển các chương trình cho những người khác
trong những tình huống tương tự. Chúng tôi cũng hy
vọng cuộc nghiên cứu này sẽ là một cơ hội để chia sẻ
những suy nghĩ của quý vị trong một khung cảnh an
toàn.
Để cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu, chúng
tôi sẽ tặng quý vị một khoản tiền nhỏ cho việc hoàn
thành nghiên cứu (thẻ $90 điện tử). Nếu quý vị muốn
tìm hiểu thêm về Nghiên cứu DAWN, xin vui lòng gọi
(213) 537-9209 hay đến trang mạng của chúng tôi tại
https://dawnstudy.psych.ucla.edu/home/?lang=vi

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 		
Kiều Trinh Đinh 			
Minh Pham (Lucky Air Condition)
D.C. Nguyen & M. M. Dang 		
Hung Tran & Yen Tran
AB Realty				
T & N Insurance Group
IQ Việt Mỹ (South 45)		
Phở Thy  				
Tom & Thanh Ho  			
Tuấn-Thủy Seafood  			
O/B Mai Văn Phúc  			
Con Ông Đoàn Văn Khuyến  	
Cố Đô Restaurant  			
Bún Bò Huế Đức Chương  		
M.C. Coy, INC  			
Hương Xuân TOFU  			
Thu Van LLC 			
Cha Vũ Thành 			
EYE Central, DBA Pear Vision
A/C Quy & Susan  			
P&S Complete Auto Repair  		
ROSA Pharmarcy  			
Pho Nhi, LLC  			
Ông Nguyễn Ngọc Minh  		
A/C Vũ Thông & Kim Ghi  		
Ẩn danh  				
Viet Shipping				

$2,000
$2,000
$2,000
$2,000
$ 500
$1,000
$1,000
$1,000
$   500
$2,000
$1,000
$2,000
$   500
$1,000
$2,000
$1,000
$1,000
$2,000
$ 200
$ 500
$2,000
$1,000
$2,000
$1,000
$1,000
$4,000
$ 500
$1,000

Tính đến ngày 24 tháng 03, 2022, tổng số tiền ủng hộ
cho hội chợ là $37,700.

CẢM TẠ - THANK YOU

Giáo xứ xin cám ơn các mạnh thường quân sau đây đã
đóng góp cho quỹ Tu Sửa Nhà Thờ:
Trần Đức Hậu 			
Tran Thi Men 			
Carolyn Nguyen Tran (Cô Mừng)
Vu Quoc Dung
		
Nguyen Tin 			

$3,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000

Tính đến ngày 24 tháng 03, 2022, tổng số tiền ủng hộ
là $1,159,240. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị
và gia đình.
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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

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.

Liên Lạc Trong Giáo Xứ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 		
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm		
Huynh Đoàn ĐaMinh			
Đoàn Tông Đồ Fatima			
Hội Thánh Phêrô Phaolô		
Hội Legio Mariae			
Phong Trào Cursillo			
Phong Trào Lòng Thương Xót Chúa
Phong Trào Thánh Linh		
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể
Trưởng Ban thánh Nhạc		
Ca Đoàn Thánh Giuse			
Ca Đoàn Dũng Lạc			
Ca Đoàn Đức Mẹ Lên Trời		
Ca Đoàn Thánh Gia			
Ca Đoàn Encounter			
Ca Đoàn Hiệp Nhất			
Thừa Tác Viên Thánh Thể		
Ban Nghi Lễ				
Ban Giúp Lễ				
Ban Truyền Bá Đức Tin		
Ban Trật Tự				
Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân
Giáo Lý Tân Tòng			

B. Lena Lan 832-858-5422
Ô. Ngọc 281-248-1653
Ô. Bình 832-475-3393
Ô. Triệu 713-899-8981
Ô. Đại 832-860-1587
B. Kim-Oanh 713-870-7091
B. Tươi Kelly 832-978-3713
B. Eliz. Hoa 713-459-5171
B. Hồng-Ngọc 713-859-7539
Tr. Cindy 281-948-2884
Lê Hoàng 832-506-9070
Nguyễn Tuấn 401-256-8624
Phan Anh 281-772-2049
Nguyễn Đức 281-546-6771
Thu Trinh 832-641-3929
Vương Hùng 612-220-2246
B. Xuân 713-972-2514
Ô. Oánh 281-484-4547
Ô. Tạ Thường 832-577-1922
Liên Anh 832-766-0920
PT. Lê Văn Rõ 832-686-1982
Ô. Chính 832-230-9878
Ô. Việt 832-449-2132
TC. Tú + Trinh 832-744-0634

QUYÊN TIỀN LẦN HAI
Giáo xứ sẽ có quyên tiền lần thứ hai vào cuối tuần này 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.
BÁN HÀNG GÂY QUỸ
Giáo xứ sẽ bán hàng gây quỹ một lần nữa vào cuối tuần này
để thử món ăn và gây vốn cho Hội Chợ Crawfish Festival 2022.
Xin quý giáo dân mua ủng hộ.
THÔNG BÁO
Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, giáo xứ GXCTTĐVN, xin thông
báo và kính mời Quí Đoàn viên Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh
cùng đến tham dự
Buổi Nguyệt Hội Hàng Tháng,
vào thứ Bảy, ngày 02 tháng 04 năm 2022,
tại Nhà thờ lúc 8g30 sáng
20/03/2022
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TIỀN THU TRONG TUẦN
$14,748
quyên cuối tuân
$90 		
quyên qua mạng

Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt
trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa
tôi. Vì Người, tôi đành chịu thua thiệt, và coi mọi sự như
phân bớn, để lợi được Đức Kitô, và được ở trong Người,
không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật,
nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô: sự công
chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin để nhận
biết Người và quyền lực phục sinh của Người, để thông
phần vào sự đau khổ của Người và trở nên giống Người
trong sự chết, với hy vọng từ cõi chết được sống lại.

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 5 Mùa Chay Năm C
BÀI ĐỌC I: Is 43, 16-21
“Đây Ta sẽ làm lại những cái mới và sẽ cho dân Ta nước
uống”.
Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa là Đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới dòng
nước; Chúa là Đấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng
sĩ. Tất cả đều ngủ và không chỗi dậy nữa; chúng bị ngộp
thở và tắt đi như tim đèn. Người phán: “Các ngươi đừng
nhớ đến dĩ vãng, và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Đây
Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây chúng sẽ xuất hiện,
như các ngươi sẽ biết; Ta sẽ mở đường trong hoang địa,
và khai sông nơi đất khô khan. Thú đồng, muông rừng và
chim đà sẽ ca tụng Ta, vì Ta đã làm cho hoang địa có nước
và đất khô khan có sông, để dân yêu quý của Ta có nước
uống; Ta đã tác tạo dân này cho Ta, nó sẽ ca ngợi Ta”. Đó
là lời Chúa.

Không phải là tôi đã đạt đến cùng đích, hoặc đã trở nên
hoàn hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy, bởi vì
chính tôi cũng đã được Đức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh
em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được,
nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đàng sau, mà
hướng về phía trước, tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt
giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Đức
Giêsu Kitô Đó là lời Chúa.
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 8, 12b
Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được
ánh sáng ban sự sống”.
TIN MỪNG: Ga 8, 1-11
“Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước
đi”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những
dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong
hân hoan. - Đáp.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm,
Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người,
nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật
sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả
tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt
mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, thiếu phụ
này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật
Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy
dạy sao?” Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo
Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón
tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên
và bảo họ: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị
này trước đi”. Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất.
Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những
người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu
với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu
đứng thẳng dậy và bảo nàng: “Hỡi thiếu phụ, những người
cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?” Nàng đáp:
“Thưa Thầy, không có ai”. Chúa Giêsu bảo: “Ta cũng thế,
Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm
tội nữa”. Đó là lời Chúa.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ
trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. - Đáp.

Hội chợ Crawfish Festival 2022

ĐÁP CA: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
Đáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên
chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).
Xướng: 1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở
về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng
chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng
hân hoan. - Đáp.
2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối
xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với
chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Pl 3, 8-14
“Vì Đức Kitô, tôi đành chịu thua thiệt trong mọi sự, và tôi
trở nên giống Người trong sự chết”.

THỨ SÁU 22 THÁNG 4, 2022
ĐẾN
CHÚA NHẬT 24 THÁNG 4, 2022
Văn Nghệ Hay! Thức Ăn Ngon!
Có thể trúng số!

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
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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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