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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 5 Mùa Chay Năm C     03 Tháng 04 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 

TẤT CẢ CHÚNG TA CẦN ĐƯỢC 
THƯƠNG XÓT VÀ THA THỨ
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LỊCH PHỤNG VỤ
03 Tháng 4, 2022 - 09 Tháng 4, 2022

CHÚA NHẬT 03/04/2022 - 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 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”.
  TIN MỪNG:  Ga 8, 1-11
  “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước 
  đi”.

THỨ HAI 04/04/2022 
  BÀI ĐỌC I:   Đn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 hay 
  Đn 13, 41c-62
  TIN MỪNG: Ga 8, 12-20

THỨ BA 05/04/2022  
  BÀI ĐỌC I:    Ds 21, 4-9
  TIN MỪNG:  Ga 8, 21-30

THỨ TƯ 06/04/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Đn 3, 14-20. 91-92. 95
  TIN MỪNG:  Ga 8, 31-42

THỨ NĂM 07/04/2022  
  BÀI ĐỌC I:    St 17, 3-9
  TIN MỪNG:  Ga 8, 51-59

THỨ SÁU 08/04/2022  Kiêng Thịt
  BÀI ĐỌC I:   Gr 20, 10-13
  TIN MỪNG:  Ga 10, 31-42

THỨ BẢY 09/04/2022 
  BÀI ĐỌC I:  Ed 37, 21-28
  TIN MỪNG:  Ga 11, 45-56

TẤT CẢ CHÚNG TA
CẦN ĐƯỢC THƯƠNG XÓT 

VÀ THA THỨ
Bị tố giác, không bào chữa được và đơn 
độc . . . người phụ nữ đứng giữa đám 
đông lo sợ cho mạng sống của mình. Bí 
mật của chị bị phơi bày ra, hậu quả có thể 
là phải chết. Chị nhìn thấy chung quanh 
chị đầy những khuôn mặt giận dữ luận tội chị. Chị bị đưa 
ra trước công chúng chỉ có một ý; những người tố cáo chị 
triệu tập đám đông lại nhằm chủ đích ném đá chị cho chết. 
Chị không kêu than. Chị chờ đợi hình phạt nhanh và tàn 
nhẫn. Có lẽ chúng ta cảm nhận được nỗi lo sợ trong lòng 
chị và có thể là hiểu được sự hổ thẹn và bất lực phủ trên 
chị.

Một cách nào đó, ở giữa tất cả thảm cảnh này, chị nhìn 
thấy một khuôn mặt nhìn chị cách cảm thương và hiểu 
biết. Một vị thầy người Do Thái trẻ tuổi được hỏi ý kiến 
về số phận của chị, và chị nhìn thấy nơi Ngài không phải 
là sự giận dữ nhưng là tình thương. Lời của Ngài dường 
như làm cho những kẻ tấn công chị phải ngưng lại và từ từ 
giải tán. Có thể chị đã nghe nói về người này, Đức Giê-su, 
hay có thể người đó chỉ đơn giản là một người khách tử tế 
không ngờ, xuất hiện ở một nơi nghiêm ngặt không dung 
nhượng. Khi Ngài hỏi chị về những người tố cáo chị, chị 
ngước mắt nhìn và thấy những người quyết tâm giết chị 
đã không thể đối diện trước lời thách thức của Ngài. Ngài 
nhìn chị với tình yêu thương và bảo chị hãy đi sống đời 
sống mới và đừng phạm tội nữa để khỏi phải khổ nhục. 
Chị đã được cứu, và có thể nhận ra Người Cứu chị là Đức 
Giê-su. Câu truyện của chị cũng giống phần nào nơi mỗi 
người chúng ta.
 
Mỗi người chúng ta cũng có lúc đã bị phơi bày tội lỗi 
của mình ra. Chúng ta bị bắt quả tang nói dối, hay một 
người bước vào bắt gặp chúng ta đang nói xấu họ. Chúng 
ta đã nổi nóng và hối hận vì không kiềm chế kiểm soát 
được bản thân. Nếu chúng ta đã từng cảm nghiệm thấy bị 
hổ thẹn những lần như thế, chúng ta mới chỉ nếm được 
chút đỉnh sự hổ thẹn và kết tội mà người phụ nữ trong 
câu truyện của bài Tin mừng hôm nay trải qua: bị tố cáo, 
không bào chữa được và đơn độc. Chúng ta có thể hiểu 
những cảm xúc lo sợ và tội lỗi bao phủ chúng ta khi ánh 
sáng soi chiếu vào đời sống của chúng ta. Mọi khuôn mặt 
như đang lên án chúng ta và chúng ta ước muốn chạy trốn, 
hay biến dạng. Có lẽ nhiều người có thể chia sẻ chút cảm 
thông với hoàn cảnh khốn khổ của người phụ nữ này.

Chúa Giê-su là khuôn mặt yêu thương giữa đám đông giận 
dữ. Ngài nhìn thấy người phụ nữ khốn khổ này đơn độc 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

Hỏi: “Tại sao người Công giáo là những 
người duy nhất dùng ‘kinh Kính Mừng’ và 
cầu nguyện với các thánh?” Rebecca B., 15 
tuổi 
 
A. Người Công giáo không phải là người duy nhất trong 
việc này. Các Giáo hội Chính thống Đông phương và 
một số ngưởi Anh giáo cũng đọc kinh Kính Mừng và 
cầu khẩn với các thánh. 
 
Tại sao hầu hết những người theo đạo Tin lành tránh làm 
điều này? Sau cuộc Cải cách của Tin lành vào thế kỷ 
16, một số người Tin lành phản đối việc coi trọng Đức 
Maria và các thánh mà họ nghĩ là không chính đáng. Họ 
cho rằng sùng kính Đức Maria và các thánh quá đáng có 
thể làm việc thờ kính Đấng Kitô giảm tầm quan trọng. 
 
Công bằng mà nói, đã có một số người Công giáo không 
hiểu rõ đức tin của mình nên đã có những ý kiến   sai lầm 
về Đức Mẹ và các thánh. Nhưng đó là một sự lạm dụng, 
và chúng ta không nên “đổ em bé theo ra với nước tắm”. 
 
Cách để giải quyết sự sùng kính sai lầm đối với Đức Mẹ 
và các thánh phải là sự sùng kính đúng, chứ không phải 
là không sùng kính nữa. Đức Mẹ và các thánh là chi thể 
nhiều quyền năng trong thân thể mầu nhiệm của Chúa 
Kitô, là Giáo hội (GLCG 2683). Vì vậy, Đức Mẹ và các 
thánh có thể giúp chúng ta đến gần hơn với Chúa Giêsu 
(Dt 12: 1; GLCG 2683).
(Câu hỏi #187 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “Why are Catholics the only ones who say the 
‘Hail Mary’ and who pray to saints?”  Rebecca B., 15

A. Catholics are not the only ones. The Eastern Ortho-
dox Churches and some Anglicans also pray the Hail 
Mary and invoke the saints.

Why do most Protestants avoid this practice?  After the 
Protestant Reformation of the sixteenth century, some 
Protestants began to object to what seemed to them to be 

và bị kết tội. Ngài nhỏ nhẹ nhắc cho người ta biết về tội và 
những bí mật riêng của từng người. Người phụ nữ, giống 
như chúng ta, tìm thấy ơn cứu chuộc trong tình thương 
nhân hậu của Chúa Giê-su. Nơi Chúa Giê-su, chị đã được 
phục hồi và được cho cơ hội khác. Đây là câu truyện của 
chị. Đây là câu truyện của chúng ta. Một câu truyện mà cả 
thế giới cần nghe biết.

WE ALL NEED THE MERCY 
AND FORGIVENESS OF JESUS

Exposed, vulnerable, alone … she stands surrounded by 
the crowd for fear of her life. Her secret is now known, 
and the results would be deadly. She looks around at 
angry and condemning faces. To be brought out into the 
public could only mean one thing; her accusers are gather-
ing a mob to stone her to death. She makes no outcry. She 
awaits a swift and brutal punishment. Perhaps we can feel 
the dread in her gut and maybe even understand the shame 
and helplessness that engulfed her. 

Somehow, in the midst of all this tragedy, she sees a face 
that looks upon her with compassion and understanding. 
A young rabbi has been asked about her fate, and she sees 
in him not hate, but mercy. His words seem to stop her 
attackers and soon they begin to disperse. Maybe she has 
heard of this teacher, Jesus, or maybe he is simply a kind 
stranger who was unexpected in such a harsh and unfor-
giving place. When he asks about her accusers, she looks 
up and sees that those determined to destroy her could not 
withstand his challenges. He looks upon her with mercy 
and love and tells her to live her new life free from the 
sin that brought her such misery. She has been saved, and 
she can identify clearly that her Savior is Jesus. Her story 
sound a bit like ours.

Each of us also has had our sins exposed at one time or 
another. We get caught in a lie, or a person walks in just 
as we are gossiping about them to another. We lose our 
temper and regret our outburst. If we have experienced 
these types of embarrassments, we have just a small taste 
of the shame and condemnation that the woman in our 
Gospel today experienced: of being exposed, vulnerable, 
and alone. We can understand the feelings of dread and 
guilt that consume us when the light is shined on our lives. 
Every face seems to be judging us and we wish we could 
just run away and hide, or even disappear. It would seem 
that most people would be able to share some empathy for 
the plight of this poor woman.

Jesus is the one loving face in an angry mob. He finds a 
poor frightened woman isolated and convicted. He gen-

tly reminds the people of their own sins and secrets. The 
woman, like us, finds salvation in Jesus’ gentle, loving 
mercy. In Jesus, she is restored and given another chance. 
This is her story. This is our story. A story the whole world 
needs to hear.
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an unjustified emphasis on Mary and the saints.  They 
thought this emphasis on Mary and the saints caused 
devotion to Christ to seem less important.

To be fair, there may well have been Catholics who did 
not understand their faith well and who consequently 
did have wrong ideas about the Blessed Mother and the 
other saints.  But that was an abuse, and we should not 
“throw the baby out with the bath water.”

The proper response to wrong devotion to Mary and 
the saints is right devotion, not no devotion at all.  The 
Blessed Mother and the saints are powerful members 
of Christ’s mystical body, the Church (CCC 2683).  As 
such, they can help us grow closer to Jesus (Heb 12:1; 
CCC 2683).

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.

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.

HỢP Ý CẦU NGUYỆN

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

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
Phở Vi Vi     $2,000
Cha Vũ Thành     $   200
EYE Central, DBA Pearl 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
SBH Realty Investments, LLC $1,000
Nguyễn Đ. Phương   $   500
New Quest Financial LLC  $   700

Tính đến ngày 30 tháng 03, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
cho hội chợ là $39,900.

CẢM TẠ - THANK YOU
Giáo xứ xin cám ơn các mạnh thường quân sau đây 
đã đóng góp cho quỹ Tu Sửa Nhà Thờ:
Vũ Đức Vương & Diệp   $   200
Pham Manh Cuong    $3,000
Bùi Đức Hùng & Hương   $   100
Tran Van Hiep & Dinh Thi Hue $   500
Koicha, LLC     $   500
Tran Thanh Hoang     $1,000
Trần Carolyn     $1,000
Tính đến ngày 30 tháng 03, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,165,540. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

TIỀN THU TRONG TUẦN
27/03/2022 $18,607 quyên cuối tuân 
  $90   quyên qua mạng
  $4,896  quyên lần hai
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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.  Thời gian đặt làm một bảng sẽ 
mất khoảng 4 - 5 tuần. 

THĂM CHA CỐ THÀNH
Nhận được tin Cha Thành trở bệnh nặng, Cha Phó đã 
vào bệnh viện xức dầu cho Cha Cố Vũ Thành, nguyên là 
Chánh xứ của giáo xứ chúng ta.  Xin Chúa là Cha nhân từ 
sớm ban cho Cha được mau phục hồi sức khỏe.  Hình bên 
phải là hình của Cha Cố trước khi giải phẫu với Cha Phó 
Nguyễn Hùng, Cha Nguyễn Thức và Cha Bùi Hoàng, khi 
ba cha tình cờ cùng có mặt một lúc để thăm viếng Cha Cố.  
Hình dưới đây chụp với anh Trịnh Tiến Tinh sau khi Cha 
đã được giải phẫu và phục hồi đôi chút. 

CÁM ƠN
Cuối tuần qua, Bác sĩ Lâm Quang Thắng đã cổ võ được 
một số đông các anh chị em chẳng quản đường xá xa xôi 
di bán vé số hội chợ Crawfish tại giáo xứ La Vang.  Cầu 
xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý anh chị đã nhiệt 
tình làm việc hết lòng cho giáo xứ. Dưới đây là hình của 
nhóm đi bán vé số chụp lưu niệm với Cha xứ La Vang.

Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Xin tạ ơn
2. Tạ ơn Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ, Thánh Cả Giu-se 

và Các Thánh.
3. Tạ ơn Thánh Cả Giu-se.
4. Tạ ơn sinh nhật thứ 11
5. Nhóm Legio Junior xin tạ ơn
6. Xin tạ ơn và xin bằng an gia đình
7. Cầu cho hòa bình thế giới
8. Xin ơn bình an.
9. Xin đi đường bằng an
10. Xin thánh hóa công việc làm ăn.
11. Xin cho việc thi cử đạt kết quả tốt.
12. Xin ơn bình an cho linh hồn 
13. Xin cho cháu được khỏi bệnh

14. Cầu cho việc sinh nở được bình an.
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15. Cầu cho con cháu siêng năng học hành.
16. Cầu cho con cái
17. Cầu xin ơn tha thứ.
18. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, xin  

bình an cho gia đình và được chữa lành bệnh.
19. Tạ ơn Chúa, cầu cho linh hồn tiên nhân và bình 

an cho gia đình.
20. Cầu cho các linh hồn trong giáo xứ đã qua đời.
21. Cầu cho những người yếu đau bệnh tật trong 

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

22. Linh hồn các tiên nhân
23. (2) Linh hồn Maria
24. Linh hồn An-na.
25. Linh hồn Phê-rô.
26. Linh hồn Matta và các ân nhân
27. (4) Linh hồn Giuse và Maria
28. Các linh hồn và các thai nhi
29. Linh hồn ông bà cha mẹ, Đaminh Hương, Maria 

Huệ và Maria Hà 
30. Giỗ 10 năm linh hồn Maria và Đaminh
31. Linh hồn Đaminh mới qua đời
32. Lễ giỗ linh hồn Maria
33. Xin ơn bình an và cầu cho linh hồn Anphongso
34. Lễ giỗ linh hồn Anna
35. Linh hồn Phaolo Đinh Tiến Hoàng
36. Linh hồn Maria và các linh hồn
37. Linh hồn Vicente mới qua đời
38. Linh hồn Giuse Nhất, Phêrô Mậu và các linh hồn
39. Linh hồn Đaminh Bùi Văn Lược
40. Giỗ 1 năm linh hồn Maria Mai Thị Hoa
41. Lễ giỗ linh hồn Maria
42. Tạ ơn Chúa, cầu bình an cho gia đình, cho 3 linh 

hồn Phanxico, 3 linh hồn Đaminh. 
43. Tạ ơn Chúa, cầu bình an cho gia đình, và cho 

các linh hồn Theresa Nguyễn Thị Loan, linh hồn 
Phao-lô Nguyễn Văn Ký, các linh hồn tiên nhân 
và linh hồn mồ côi.

44. Tạ ơn Chúa, cầu bình an cho gia đình, cho linh 
hồn Theresa Nguyễn Thị Loan, Phao-lô Nguyễn 
Văn Ký, tiên nhân và linh hồn mồ côi.

45. Tạ ơn Chúa, cầu bình an cho gia đình và cho 
linh hồn Trần Bích Ngân.

46. Cầu cho linh hồn Maria và xin ơn chữa lành 
bệnh.

47. Cầu cho các linh hồn tiên nhân, linh hồn Giu-se, 
xin cho gia đình bình an và đi đường bình an.

48. Cầu cho gia đình bình an và cho linh hồn Maria 
Vũ Thị Đào.

49. Cầu cho 2 linh hồn Phê-rô và linh hồn Maria.
50. Linh hồn Maria, giỗ 14 năm.
51. Linh hồn Theresa Lê Thị La, giỗ 11 năm.
52. Linh hồn Emmanuel Nguyễn Văn Học, lễ giỗ.
53. Linh hồn Lorenso, giỗ 100 ngày.
54. Linh hồn Gioan Baotixita và Maria, lễ giỗ.

55. Linh hồn Maria Trần Thị Diệm, lễ giỗ và 

WALK-A-THON
Thứ Bảy 26 tháng 3, 2022 là một ngày thật tuyệt vời để 
tham dự cuộc đi bộ gây quỹ, dưới một bầu trời trong xanh 
có gió mát thổi nhè nhẹ.  Cha xứ đã làm gương bằng cách 
khai trương bàn Ghi danh thật sớm.  Sau đó, từng nhóm 
người một đến ghi danh và trao  những phong bì bảo trợ 
của gia đình, thân hữu cho ban Tổ chức.  Mọi người cùng 
theo bước Cha xứ và, sau khi Cha đi cử hành lễ An táng, 

Maria Vũ Thị Kim Xuyến, lễ giỗ.
56. Linh hồn Ông Cố Phao-lô Đinh Tiến Hoàng, mới 

qua đời tại California.
57. Linh hồn Ông Cố Đaminh, mới qua đời.
58. Linh hồn Đaminh, mới qua đời.
59. Linh hồn Theresa, mới qua đời tại California.
60. Linh hồn Maria Trần Thị Thúy, mới qua đời tại 

Houston.
61. Linh hồn Maria Kim Tuyến, mới qua đời tại 

Oklahoma.
62. Linh hồn Giuse, mới qua đời tại Việt Nam.
63. Linh hồn Martino Võ Văn Mi, mới qua đời tại Việt 

Nam.
64. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Ngát.
65. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
66. Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
67. Linh hồn Anthony Fujimoto Tân.
68. Linh hồn ông Ôn Quang.
69. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
70. Linh hồn Maria và Phê-rô.
71. Linh hồn Đaminh và Rô-sa.
72. Tiểu đội Junior, Legio Mariae xin tạ ơn mừng Bổn 

mạng: lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ.
73. Hội Legio Mariae xin cầu cho các hội viên còn 

sống cũng như đã qua đời, và cho linh hồn Giuse 
Nguyễn Đức Vinh, Anthony Fujimoto Tân và 
Maria Trần Thị Thúy.

74. Ban Trợ Tá và Đoàn TNTT xin cầu cho:
• Cụ Giuse (Thân phụ Hai Bác Trịnh Tinh và Báu)
• Cụ Maria (Thân mẫu Hai Bác Vũ Hóa và Mai)

• Cụ Giuse (Thân phụ Hai Bác Vượng & Tươi)
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cùng trưởng Cory Hạ, vui bước theo tiếng nhạc, êm dịu 
nhưng vẫn có thể hàn huyên tâm sự với bạn đồng hành, 
trong suốt 3 tiếng đồng hồ.  Ban Tổ chức đã xếp hai bàn 
đầy thức uống và bánh kẹo lót lòng dọc đường đi thật chu 
đáo để mọi người giải khát.  Tuy có ba cụ đã trên 80 tuổi 
tham gia, Cụ Minh (góc trên bên phải), 96 tuổi, là người 
lớn tuổi nhất mà vẫn hăng say đi bộ.  Một số các em trẻ 
cũng theo chân anh Trưởng Văn phòng chạy để được 
nhiều vòng mà tính tiền với người bảo trợ.  Cô bé trong 
hình bên phải là người đạt nhiều vòng nhất (trên 20 vòng) 
hôm đó.  Sau đó, cả nhóm đã cùng tụ tập chúc mừng sinh 
nhật Cha xứ và được ăn ké bánh sinh nhật thật ngon do 
chị Trưởng ban Kiểm Ngân biếu Cha.  Với số tiền kiếm 
được trên $20 ngàn, buổi đi bộ đã thành công trên sức 
tưởng tượng.  Tạ ơn Chúa!   Xin cám ơn Anh Mão đã gửi 
cho những tấm hình thật tuyệt vời!
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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
Cuối tuần này, mùng 2 và 3 tháng 4, theo lời kêu gọi của Đức 
Hồng Y DiNardo, giáo xứ chúng ta sẽ có quyên tiền lần thứ hai 
để giúp các giáo phận ở Ukraine.  Xin quý vị rộng tay giúp đỡ.

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 Chúa Nhật, ngày 10 tháng 
04, 2022

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, Chúa 
nhật ngày 10 tháng 4, 2022.  Xin mời Cộng đoàn đến tham dự 
cầu nguyện với nhóm.

BÁN VÉ SỐ HỘI CHỢ 
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.  Bắt đầu tuần tới, vé sẽ được bán sau các 
thánh lễ cuối tuần và tại văn phòng giáo xứ.  Xin cám ơn.
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BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 6 Mùa Chay Năm C - Lễ Lá

KÍNH NHỚ CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA - KIỆU 
LÁ
BÀI TIN MỪNG: Lc 19, 28-40
“Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

THÔNG BÁO    
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo xin thông báo:
 - Chúa Nhật ngày 3/4/2022 - Chúa Nhật đầu tháng, 
Hội sẽ có Thánh Lễ vào lúc 9 giờ sáng như thường lệ.  
Sau thánh lễ là buổi họp hàng tháng tại phòng họp số 2 
bên Đền Thánh.
 - Thứ Tư ngày 6/4/2022 - sẽ có giờ kinh nguyện đầu 
tháng ngay sau lễ chiều.
Chúng tôi xin kính mời toàn thể hội viên cùng tham dự 
để cầu nguyện cho tất cả hội viên và gia đình còn sống 
cũng như đã qua đời.
Hội trưởng: Maria Lena Lan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là 
khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là 
núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các 
con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ 
gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cỡi bao giờ; các con 
hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con “Tại 
sao các ông mở dây?”, thì hãy nói thế này: “Vì Chúa cần 
dùng đến nó”. Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con 
đứng đó như Chúa đã bảo. Hai ông đang mở dây lừa con, 
thì chủ nó hỏi rằng: “Sao các ông mở dây lừa con?” Hai 
ông đáp: “Vì Chúa cần đến nó”. Hai ông dắt lừa về cho 
Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên trên. 
Dọc đàng, người ta trải áo trên lối đi. Khi Người đến gần 
triền núi Cây Dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng 
ca ngợi Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: “Chúc 
tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và 
vinh quang trên các tầng trời”. Một vài người biệt phái 
trong đám đông nói cùng Người rằng: “Thưa Thầy, xin 
hãy mắng các môn đệ Ngài đi”. Chúa Giêsu nói: “Tôi bảo 
cho các ông biết: nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la 
lên”.  Đó là lời Chúa.

THÁNH LỄ
BÀI ĐỌC I: Is 50, 4-7
“Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, 
nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn”.
Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi 
biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người 
đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người 
giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng 
lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh 
tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt 
mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ 
tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên 
tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.  
Đó là lời Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
Đáp: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ 
con? (c. 2a).
Xướng: 1) Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu 
môi, họ lắc đầu: “Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin 
Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương”. - Đáp.
2) Đứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao 
bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có 
thể đếm được mọi đốt xương con. - Đáp.
3) Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của 
con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... 
Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Đấng phù 
trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ. - Đáp.
4) Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi 
công hội, con sẽ ngợi khen Người. “Chư quân là người 
tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà 
Giacóp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy 
dòng giống Israel!” - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Pl 2, 6-11
“Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh 
Người”.

PHÂN ƯU
Giáo xứ vừa nhận được tin buồn

Ông Cố Phaolô ĐINH TIẾN HOÀNG
là thân phụ của Sr. Dương Nga, CMR

vừa qua đời ngày Chúa Nhật 27 tháng 3 năm 2022,
tại California.  Hưởng thượng thọ 97 tuổi.

Giáo xứ xin chia buồn cùng Sr. Dương Nga và tang 
quyến. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi rũ lòng 
thương đón nhận linh hồn Phaolô vào hưởng vinh phúc 

Trường sinh với Chúa trên nước hằng sống.

CẦN TÌNH NGUYỆN VIÊN
Ngày Hội Chợ Crawfish đang gần kề, Ban Vận Chuyển 
chúng tôi cần các tài xế lái xe Van và các phụ tài mở 
cửa, đóng cửa, tiếp đón quí khách đến tham dự hội chợ.  
Xin liên lạc với Ông Nguyễn Văn Định ở số điện 
thoại (713) 277-5842, hoặc (281) 922-1414.  

Tiện đây, giáo xứ cũng xin kêu gọi tất cả giáo dân, 
những ai có thì giờ và tấm lòng muốn đóng góp công 
sức vào việc nới rộng nhà thờ giáo xứ, xin ghi danh 
tình nguyện giúp chúng tôi.  Hiện giáo xứ cần rất nhiều 
bàn tay cho rất nhiều công tác khác nhau của hội chợ 
như phụ bếp, dọn bàn, rửa bát đĩa, đổ rác, ... Xin liên 
lạc thẳng với các anh chị trong các Đoàn thể Công giáo 
trong giáo xứ hay Văn phòng giáo xứ.  Xin Chúa trả 
công bội hậu cho tất cả những đóng góp tốt lành này.
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Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không 
nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; 
trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận 
tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề 
ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng 
lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa 
đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt 
trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên 
trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi 
miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để 
Thiên Chúa Cha được vinh quang  Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM:  Pl 2, 8-9
Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết 
trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và 
ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
 
TIN MỪNG:   Lc 23, 1-49 (Bài ngắn)
“Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.
 Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo 
Thánh Luca.
Khi ấy, tất cả công nghị đứng dậy và giải Người đến 
Philatô.  Họ bắt đầu tố cáo Người rằng: “Chúng tôi đã 
thấy người này xúi giục dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế 
cho Cêsarê, và còn tự xưng là Kitô Vua”. Philatô bảo các 
thượng tế và đám đông rằng: “Ta không thấy người này 
có tội gì”. Nhưng họ cố nài rằng:  “Người này đã làm náo 
động dân chúng, giảng dạy khắp xứ Giuđêa, bắt đầu từ 
Galilêa đến đây”. Philatô vừa nghe nói đến Galilêa, liền 
hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Galilêa không. 
Và khi đã biết Người thuộc thẩm quyền Hêrôđê, quan liền 
sai giải Người cho Hêrôđê cũng có mặt tại Giêrusalem 
trong những ngày ấy. Hêrôđê thấy Chúa Giêsu thì mừng 
rỡ lắm, vì từ lâu, ông ao ước thấy Người, bởi đã nghe nói 
về Người rất nhiều, và hy vọng xem Người làm một vài 
phép lạ. Nhà vua hỏi Người rất nhiều lời, nhưng Người 
không đáp gì hết. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở 
đó tố cáo Người dữ dội. Còn Hêrôđê cùng các quan lính 
thì khinh dể và nhạo báng Người, đoạn khoác cho Người 
một cái áo choàng trắng và gởi trả Người cho Philatô. 
Chính ngày đó, Hêrôđê và Philatô trở thành bạn hữu, vì 
trước kia họ là thù địch với nhau.

Bấy giờ Philatô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và 
dân chúng lại, rồi bảo họ: “Các ngươi đã nộp cho ta người 
này như một kẻ xúi giục dân làm loạn, nhưng đây ta đã tra 
xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người này phạm 
tội nào trong những tội các ngươi tố cáo. Cả vua Hêrôđê 
cũng thấy như vậy, vì ta đã cử các ngươi đến nhà vua và 
nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả. Vậy ta 
sẽ cho sửa phạt, rồi tha đi”. Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn 
phải phóng thích cho họ một người tù. Vậy toàn dân đồng 
thanh kêu lên: “Hãy giết người này, và tha Baraba cho 
chúng tôi”. Tên này vì dấy loạn trong thành và giết người, 
nên đã bị tống ngục. Nhưng Philatô muốn tha Chúa Giêsu, 
nên lại nói với dân chúng. Nhưng chúng càng la to hơn 
và nói: “Hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó vào thập 
giá!” Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng: “Người này 
đã làm gì xấu? Ta không thấy nơi ông ấy có lý do để lên 

án tử hình. Vậy ta sẽ trừng phạt, rồi tha đi”. Chúng lại la 
lớn tiếng, nhất định đòi đóng đinh Người vào thập giá, và 
tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Philatô liền tuyên 
án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đã 
bị cầm tù vì dấy loạn và giết người, là kẻ mà chúng đã xin 
tha, còn Chúa Giêsu thì quan trao phó để mặc ý chúng.

Khi điệu Người đi, chúng bắt một người xứ Xyrênê, tên 
Simon, ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác thập giá theo 
sau Chúa Giêsu. Đám đông dân chúng theo Người, có 
cả mấy người phụ nữ khóc thương Người. Nhưng Chúa 
Giêsu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng:  “Hỡi con gái Giêru-
salem, đừng khóc thương Ta, hãy khóc thương chính các 
ngươi và con cái các ngươi. Vì này, sắp đến ngày người 
ta sẽ than rằng: ‘Phúc cho người son sẻ, phúc cho những 
lòng không sinh nở và những vú không nuôi con!’. Bấy 
giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng: ‘Hãy đổ xuống 
đè chúng tôi!’, và nói với các gò nổng rằng: ‘Hãy che lấp 
chúng tôi đi!’. Vì nếu cây tươi còn bị xử như vậy, thì gỗ 
khô sẽ ra sao?” Cùng với Người, chúng còn điệu hai tên 
gian ác nữa đi xử tử.

Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào 
thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và 
một đứa bên tả Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng:  
“Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc 
chúng làm”. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. 
Dân chúng đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười 
nhạo Người mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự 
cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa 
tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm 
cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông 
hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề 
chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người này là 
vua dân Do-thái”.

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ 
nhục Người rằng: “Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu 
ông và cứu chúng tôi nữa”. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: 
“Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa 
sao. Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta 
chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn Ông này, Ông có 
làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy 
Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu 
đáp:  “Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở 
trên thiên đàng với Ta”.

Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả 
mặt đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn 
trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa 
Giêsu kêu lớn tiếng rằng:  “Lạy Cha, Con phó linh hồn 
Con trong tay Cha”. Nói đoạn, Người trút hơi thở.
(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)
Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa 
rằng: “Ông này quả thật là người công chính”. Và tất cả 
dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó, và chứng kiến 
những sự việc xảy ra, liền đấm ngực trở về.

Đứng xa xa, có những kẻ quen biết Người, và mấy phụ nữ 
đi theo Người từ xứ Galilêa, họ cũng chứng kiến.  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 Hous-
ton-Galveston trân trọng thông báo và kính mời.
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