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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:		 đóng	cửa
		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 Phục Sinh Năm C    15 Tháng 05 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 

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU
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LỊCH PHỤNG VỤ
15 Tháng 5, 2022 - 21 Tháng 5, 2022

CHÚA NHẬT 15/05/2022 - Tuần 5 Phục Sinh
  BÀI ĐỌC I: Cv 14, 20b-26 (Hl 21-27)
  “Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với
  các ngài”
  BÀI ĐỌC II:   Kh 21, 1-5a
  “Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ”
  TIN MỪNG:  Ga 13, 31-33a. 34-35
  “Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy
  yêu thương nhau”.

THỨ HAI 16/05/2022 
  BÀI ĐỌC I:  Cv 14, 5-17 (HI 5-18) 
  TIN MỪNG: Ga 14, 21-26

THỨ BA 17/05/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Cv 14, 18-27 (Hl 19-28) 
  TIN MỪNG:  Ga 14, 27-31a

THỨ TƯ 18/05/2022  
  BÀI ĐỌC I:  Cv 15, 1-6 
  TIN MỪNG:  Ga 15, 1-8

THỨ NĂM 19/05/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Cv 15, 7-21
  TIN MỪNG:  Ga 15, 9-11

THỨ SÁU 20/05/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Cv 15, 22-31
  TIN MỪNG:  Ga 15, 12-17

THỨ BẢY 21/05/2022  
  BÀI ĐỌC I:  Cv 16, 1-10
  TIN MỪNG:  Ga 15, 18-21

TIỀN THU TRONG TUẦN
08/05/2022 $15,700 quyên cuối tuần 
  $140  quyên qua mạng

TRAO CHUYỂN TÌNH YÊU
Mùa Đông thời tiết rất giá lạnh ở Cleve-
land Ohio. Một thiếu niên nói với ông bố 
về sinh hoạt rất tốt mà nhóm trẻ của nhà 
thờ sẽ thực hiện. Họ sẽ phân phát chăn 
mền cho những người vô gia cư. Cậu 
thiếu niên nhiệt tình nói với bố, “Tụi con 
sẽ phân phát chăn mền và có cơ hội để tụi 
con có thể nói cho họ biết về Chúa Giê-su.”

Ông bố chỉ đơn giản và quả quyết sửa cho cậu. Ông giải 
thích, “Chúng ta không cho những người vô gia cư chăn 
mền để nói cho họ về Chúa Giê-su. Chúng ta cho những 
người vô gia cư chăn mền bởi vì họ giá lạnh.” 

Bạn có nhìn thấy sự khác biệt không? Một người đi câu cá 
về để ăn thì khác với một người cho cá ăn vì họ yêu thích 
nuôi cá. Nếu chúng ta được thúc đẩy bởi ý tưởng cho rằng 
chúng ta sẽ tuyển mộ thêm người cho nhà thờ, như vậy là 
chúng ta nhầm lẫn trong sứ vụ của chúng ta. Vả lại, nếu 
chúng ta được thúc đẩy bởi lòng mong ước trao chuyển 
tình yêu mà chúng ta đã nhận lãnh từ Chúa Giê-su, thì thế 
giới sẽ vui vẻ đón nhận chúng ta.

Tôi rất thích bài hát tựa đề “They’ll Know We Are Chris-
tians” (Người Ta Sẽ Biết Chúng Ta Là Kitô Hữu).
“Chúng ta là một trong Thánh Thần, chúng ta là một trong 
Chúa . . . Và chúng ta cầu nguyện để sự hiệp nhất có thể 
một ngày nào đó được phục hồi. Và người ta sẽ biết chúng 
ta là Kitô hữu bởi tình yêu của chúng ta, bởi tình yêu của 
chúng ta. Đúng thế, người ta sẽ biết chúng ta là Kitô hữu 
bởi tình yêu của chúng ta.”

TRANSMITTING LOVE
Winter is very cold in Cleveland Ohio. A teen-aged boy 
informed his father of a wonderful activity that they were 
going to do at his church’s youth group. They were go-
ing to hand out blankets to the homeless. The young man 
exclaimed with fervor, “We’re passing out blankets so that 
we can tell them about Jesus!”  

His father, simply and with certainty, corrected him.  He 
explained, “We don’t give blankets to the homeless to 
tell them about Jesus.  We give blankets to the homeless 
because they’re cold.” 

Do you see the difference? A person goes fishing for food 
is different than a person feeding the fish because he loves 
the fish. If we are motivated by the idea that we’re going 
to recruit more memberships to our church, then we are 
wrong in our mission. If, on the other hand, we are mo-
tivated simply by the desire to transmit the love we have 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Theo Giáo hội Công giáo thì cơ thể 
chúng ta sẽ như thế nào trên thiên đàng?”  
Jesse G., 13 tuổi

Đ: Trong Kinh Thánh và sách Thánh Truyền, chúng ta 
được cho biết rằng cơ thể của chúng ta sẽ được hoàn 
hảo (1 Corinto  15: 40–58; Phillip 3:21).  Các nhà thần 
học đã đưa ra bốn đặc điểm để diễn tả cơ thể sẽ như thế 
nào trên thiên đàng: không tổn thương, huyền ảo, dễ 
thích nghi và rất sáng suốt.  

Thân thể vinh quang của chúng ta sẽ không bị tổn 
thương.  Thân xác sẽ không cảm thấy đau đớn, khổ sở, 
mệt mỏi, đói hoặc khát. Kinh thánh nói “[Thiên Chúa] 
sẽ lau sạch mọi giọt lệ khỏi mắt họ, vì những điều trước 
đây đã qua đi” (Rv 21: 4).  

Chúng ta cũng sẽ được ban cho ơn huyền ảo.  Chúng ta 
sẽ có một thân thể con người nhưng với đặc điểm của 
thần linh.  Như Chúa Giêsu có thể đi xuyên qua các bức 
tường sau khi Ngài phục sinh (Jn 20: 19-20), chúng ta 
cũng có thể đi xuyên qua các bức tường như vậy.  Thiên 
Chúa sẽ đồng hóa các đặc tính của thần linh lên cơ thể 
mà không phá hủy các đặc tính nhân tố của cơ thể.  

Chúng ta cũng sẽ được ban tặng món quà là dễ thích 
nghi, nghĩa là chúng ta sẽ không chịu ảnh hưởng bởi 
những sức mạnh thiên nhiên như khi còn ở trên trái đất.  
Sân chơi của chúng ta sẽ không bị hạn chế trong phạm 
vi nhỏ hẹp hiện được bao che bởi sức của con người.  
Thay vào đó, chỉ nhanh như một ý nghĩ là chúng ta 
có thể đến nơi xa nhất của vũ trụ. Cơ thể của chúng ta 
cũng sẽ hành động theo sự hướng dẫn thánh thiện của 
linh hồn, chứ không như trên trái đất, cơ thể hay chống 
lại những ý tưởng tốt đẹp của lý trí.  

Cuối cùng, cơ thể của chúng ta sẽ được sáng suốt (1 
Cô 13:12) trong cả ý tưởng và vẻ đẹp bên ngoài.  Thân 
xác chúng ta sẽ hoàn hảo,  không bị bệnh tật và yếu 
đuối như cơ thể địa giới.  Mọi mất mát chân tay sẽ được 
phục hồi.  Người mù sẽ được nhìn thấy.  Linh hồn bất 

received from Jesus, then the world will gladly receive us. 

I love the song “They’ll Know We Are Christians.” 
We are one in the Spirit, we are one in the Lord . . . And 
we pray that all unity may one day restored. And they’ll 
know we are Christians by our love, by our love. Yes, 
they’ll know we are Christians by our love.”

tử của chúng ta sẽ có một ngôi nhà lộng lẩy trong thân 
thể mới của chúng ta (GLCG 1042).  

Để hiểu biết thêm chi tiết, bạn có thể tìm đọc một số 
các loại sách hay, cả cổ xưa lẫn hiện đại, về chủ đề 
này.  “Peter Kreeft’s Heaven” (Thiên Đường của Peter 
Kreeft) (nhà xuất bản Ignatius Press) trình bày viễn ảnh 
hiện đại, cũng như cuốn “The Great Divorce” (Cuộc 
Ly Hôn Vĩ Đại) của C.S. Lewis (hoàn toàn không phải 
về ly hôn, mà là về sự chọn lựa của con người và vĩnh 
cửu).
(Câu hỏi #108 trong cuốn “Did Adam & Eve Have 
Belly Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “What does the Catholic Church teach about 
what our bodies will be like in heaven?” Jesse G., 13 

A. We are told in Scripture and in Sacred Tradition 
that our bodies will be perfected (1 Cor 15:40–58; Phil 
3:21). Theologians have suggested four characteristics 
that best describe what they will be like in heaven: im-
passable, subtle, agile, and possessing clarity. 

Our glorified bodies will be impassable. They will ex-
perience no pain, suffering, weariness, hunger or thirst. 
Scripture says “[God] will wipe away every teal from 
their eyes, for the former things have passed away” (Rv 
21:4). 

We will also have the gift of subtlety. We will have a 
human body with the characteristics of a spirit. Just as 
Christ could walk through walls after His resurrection 
(In 20:19-20), it follows that we should be able to walk 
through walls. God will assimilate the characteristics of 
a spirit to the body without destroying the body’s mate-
rial characteristics. 

We will also possess the gift of agility, which means we 
will not be subject to the forces of nature as we were on 
earth. Our playground will not be limited to the small 
area we can presently cover with our human powers. 
Rather, the farthest reaches of the universe will be ac-
cessible with the swiftness of a thought. Our bodies will 
also respond to the saintly direction of the soul, whereas 
on earth they fought against the good intentions of the 
will. 

Finally, our bodies will have clarity (1 Cor 13:12) in 
thought and appearance. We will have glorified bodies 
without the ailments and infirmities of our earthly 
bodies. Amputations will be mended. Those who are 
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blind will gain sight. Our immortal souls will have a 
more glorious home in our new bodies (CCC 1042). 

For more information, you can read a variety of good 
books, both ancient and modern, on this subject. Peter 
Kreeft’s Heaven (Ignatius Press) gives a modern pre-
sentation, as does C.S. Lewis in his The Great Divorce 
(which is not about divorce at all-it is about human 
choice and eternity).

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA 
TỐI CAO PHÁP VIỆN VỀ VỤ KIỆN 

DOBBS VS. JACKSON WOMEN’S HEALTH
Ngày 4 tháng 5 năm 2022 
 
Quyết định cuối cùng cho vụ kiện Dobbs vs. Jackson 
Women's Health hiện đang được Tối cao Pháp viện xem 
xét lại, có thể thay đổi khung hình pháp lý do vụ kiện Roe 
vs. Wade gầy dựng là hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn 
quốc Hoa Kỳ từ năm 1973. Ý kiến  dự thảo đa số của Tối 
cao Pháp viện, bị lộ ra qua truyền thông ngày 2 tháng 5, 
2022, cho biết Tối cao Pháp viện có thể đang chuẩn bị để 
đổi ngược kết quả vụ kiện Roe vs. Wade và trả lại quyền 
phá thai cho từng tiểu bang quyết định, chắc chắn sẽ là 
một sự phát triển tốt đẹp nhất. 
 
Chúng tôi rất băn khoăn qua phương cách quyết định dự 
thảo của vụ kiện Dobbs được đưa ra cho công chúng. 
Không chỉ vi phạm thủ tục tòa án và nhiều quy tắc đạo 
đức, việc tiết lộ bất hợp pháp này đã gây nhiều hoang 
mang, có thể làm cho một vấn đề đã gây nhiều tranh luận, 
cãi vã trở nên gay gắt hơn trong các cuộc thảo luận công 
khai. Bất kể việc tung tin và những suy đoán được đưa ra, 
vụ kiện Dobbs sẽ không có kết quả chắc chắn cho đến khi 
Tối cao Pháp viện đưa ra quyết định cuối cùng, dự đoán là 
vào tháng 6 năm nay. 
 
Chúng ta phải nhớ rằng đối với chúng ta là những người 
Công giáo, quyết định pháp lý, dù đưa ra khi nào và kết 
quả thế nào, sẽ không làm thay đổi sứ mệnh thiết yếu của 
chúng ta cho sự sống, là hỗ trợ và bảo vệ sự sống và phẩm 
giá của các bà mẹ và con cái của họ. Kết thúc quyền phá 
thai của Roe sẽ là lời kêu gọi mỗi chúng ta tăng gấp đôi nỗ 
lực của mình để đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ 
quyền sống và thúc đẩy các chính sách của chính quyền 
để giúp đỡ đời sống gia đình, nhất là những gia đình đang 
gặp khó khăn nhất. 
 
Daniel Hồng y DiNardo, Hồng Y Galveston - Houston
Julie Fritsch Dumalet, Giám đốc Văn Phòng Quyền Sống

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. Ông Trần Văn Phú (Legio)
6. Những người đang bị lây nhiễm COVID-19

GIẢNG THUYẾT VỀ
TẤM VẢI LIỆM TURIN

HOUSTON - Bà Nora Creech, người đang theo học để lấy 
chứng chỉ về Nghiên cứu Vải liệm từ trường Đức Giáo 
hoàng Athenaeum Regina Apostolorum ở Roma, Ý, sẽ tổ 
chức một loạt các buổi thuyết trình miễn phí có tiêu đề 
“Tìm Kiếm Khuôn Mặt Chúa Kitô: Tình Yêu Của Thiên 
Chúa trên Tấm Vải Liệm Turin” tại một số địa điểm trong 
Tổng giáo phận Galveston - Houston vào tháng Sáu sắp 
tới. 
 
Mục đích của những bài thuyết trình này là để kể câu 
chuyện về tấm vải liệm và ý nghĩa mục vụ có thể hiểu 
được trên tấm vải này.  Phần cuối của buổi thuyết trình là 
thông báo về một cuộc triển lãm tấm vải liệm được sắp 
đặt tại Viện Bảo tàng Lịch sử Tang lễ Quốc gia (National 
Museum of Funeral History) ở Houston. 
 
Các buổi thuyết trình sẽ được tổ chức vào những ngày sau 
đây:
• Ngày 7 tháng 6, từ 7 đến 9 giờ tối. tại giáo xứ St. Ce-

cilia (11720 Joan of Arc, Houston);
• Ngày 8 tháng 6, từ 7:30 đến 9:30 tối tại giáo xứ St. 

Ignatius of Loyola (7810 Cypresswood Dr., Spring);
• Ngày 9 tháng 6, từ 7 đến 9 giờ tối. tại Trung tâm Sinh 

hoạt giáo xứ Chánh Tòa Thánh Tâm (Co-Cathedral of 
the Sacred Heart - Cathedral Centre) (1701 San Ja-
cinto, Houston);

• Ngày 11 tháng 6, từ 6:30 đến 8:30 tối tại giáo xứ St. 
Faustina (28102 FM 1093, Fulshear);

• Và ngày 14 tháng 6, từ 7 đến 9 giờ tối. tại giáo xứ St. 
Patrick (4918 Cochran St., Houston).
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KHẤC TÊN TRONG VƯỜN CẦU NGUYỆN
Quý vị nào muốn khắc tên cho người thân còn sống hoặc 
đã qua đời, hay cho chính mình 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 mất nếu đã qua 
đời.  Mỗi tên xin ủng hộ $500. 

SUPERJAM

ADORATION

FELLOWSHIP

VOYCE HOUSTON 

GX Ngôi Lời Nhập Thể  
Christ the Incarnate Word Catholic Church

8503 S Kirkwood Rd, Houston, TX 77099

5:45 PM - 9:30 PM

MAY
20
2022

 UNITY | SURRENDER | ENCOUNTER
FOR MORE INFO CONTACT ANTHONY NGUYEN 832-594-2878

CHÚC MỪNG
Thứ Bảy 30 tháng 4, 2022 vừa qua, Cha Phó Hùng đã cử 
hành thánh lễ Hôn phối cho đôi tân hôn Trần Lý Huy Tuấn 
và Phạm Ngọc Thảo Đình.  Giáo xứ xin gửi lời chúc mừng 
đến gia đình mới và hai họ.  Chúc Cô Dâu & Chú Rể được 
100 năm hạnh phúc bên nhau.

CẢM TẠ!  CẢM TẠ!
Giáo xứ xin chân thành cảm tạ một vị ẩn danh đã có vé 
trúng lô độc đắc của Xổ Số Hội chợ Phục Sinh / Crawfish 
Festival 2022 vừa qua.  Vị ân nhân này đã ủng hộ lại phần 
thưởng (chiếc xe Honda CR-V) để xung vào quỹ Tu Sửa 
Nhà Thờ.  Xin Chúa trả công bội hậu cho quí ân nhân 
và gia đình. 

PHÂN ƯU
Giáo xứ vừa nhận tin buồn:

Anh Barnabe VŨ ĐỨC HẠNH  
vừa qua đời sáng thứ Sáu mùng 6 tháng 5 năm 2022,
tại Houston. Hưởng dương 56 tuổi.

Giáo xứ xin chia buồn cùng gia đình tang quyến. 
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi rũ lòng thương đón 
nhận linh hồn Barnabe vào hưởng vinh phúc trường 

sinh với Chúa trên nước hằng sống.
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Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Tạ ơn Đức Mẹ.
2. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, xin 

ơn bình an trong tháng hoa kính Đức Mẹ.
3. (2) Cầu bình an cho gia đình.
4. Xin đi đường bằng an
5. Xin đi đường về VN được bình an.
6. Cầu cho người đi xa được về nhà bình an.
7. Cầu cho mọi người khỏe mạnh bình an và giữ 

đạo sốt sắng.
8. Tạ ơn và xin bình an, chữa lành
9. Cầu cho gia đình bình an, xin chữa lành bệnh.
10. Xin ơn chữa lành bệnh.
11. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu 

cho công việc làm ăn gặt hái nhiều kết quả.
12. 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.

13. Cầu cho các linh hồn tổ tiên, nội ngoại, cho gia 
đình anh chị em sống hòa hợp yêu thương, cho 
công việc làm ăn được bình an.

14. Cầu cho các linh hồn trong Giáo xứ đã qua đời.
15. Cầu cho các linh hồn mồ côi
16. (4) Cầu cho các linh hồn.
17. Cầu cho các linh hồn thai nhi và mồ côi.
18. Xin được như ý
19. Cầu theo ý chỉ người xin.
20. (6) Linh hồn Maria
21. Linh hồn Đaminh
22. Linh hồn Giuse
23. Linh hồn Andre
24. Linh hồn Phêrô
25. Linh hồn Maria Madalena
26. (3) Linh hồn Martha.
27. Linh hồn Theresa.
28. Linh hồn Vicente.
29. Linh hồn Đaminh và Maria
30. Lễ giỗ Linh hồn Maria và các linh hồn
31. Hai linh hồn Giuse và Maria
32. Linh hồn Vinh sơn Phạm Ngân
33. Lễ giỗ 2 linh hồn Gioan và Maria
34. Các linh hồn Đaminh, Lucia, Anne, và Maria
35. Hai linh hồn Maria
36. Hai linh hồn Anna.
37. Linh hồn Maria Lê Thị Cống
38. Linh hồn Brigita Nguyễn Thị Kính
39. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Chủng
40. Linh hồn Catarina Nguyễn Thị Gương
41. Linh hồn Anna Phạm Thị Phước
42. Linh hồn Anna Trần Thị Nà
43. Hai linh hồn Giuse và các tiên nhân . . .
44. Các linh hồn Giuse, Anna, Teresa, Maria, tiên 

nhân . . .
45. Linh hồn Giacobê và các linh hồn
46. Linh hồn Antôn Đoàn Văn Khuyến
47. Hai linh hồn Maria, các tiên nhân và các linh 

hồn

48. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
49. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
50. Lễ giỗ Linh hồn Micae
51. Linh hồn Vinh sơn và Maria
52. Linh hồn Giuse Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
53. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu 

bình an cho gia đình, cầu cho các linh hồn Mar-
tha, Nicola, Giu-se, các linh hồn tổ tiên, ông bà 
nội ngoại, các linh hồn mồ côi và thai nhi.

54. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu 
cho linh hồn Giu-se Trịnh Đức Xương, lễ giỗ.

55. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu 
cho linh hồn ông bà, cha mẹ, linh hồn thân nhân, 
các linh hồn Đaminh Hương, Maria Huê và 
Maria Hà.

56. Các linh hồn Anna Maria và các linh hồn thai 
nhi.

57. Cầu bình an, xin theo ý Chúa và cho linh hồn 
An-tôn mới qua đời.

58. Cầu cho linh hồn Maria, 2 linh hồn Gioan 
Baotixita và các linh hồn thai nhi.

59. Cầu bình an và cho linh hồn Giu-se, lễ giỗ.
60. Cầu cho linh hồn Bố Mẹ, Phê-rô và Anna.
61. Cầu cho gia đình được bình an, cầu cho các linh 

hồn Giu-se Maria, Đaminh Theresa, lễ giỗ và 
các linh hồn thai nhi.

62. Linh hồn Đaminh Trần Bình, giỗ 6 năm.
63. Linh hồn Maria Trương Thị Kim Anh, giỗ 6 

năm.
64. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Nhài, giỗ 3 năm.
65. Linh hồn Micae Nguyễn Hồng Phúc, giỗ 2 năm.
66. Linh hồn An-tôn Trần Văn Kiên, lễ giỗ.
67. Linh hồn Cecilia Vũ Thị Phê, lễ giỗ.
68. Linh hồn Gioakim, lễ giỗ.
69. Linh hồn Phê-rô, lễ giỗ.
70. Linh hồn Barnabe Vũ Đức Hạnh, mới qua đời tại 

Houston, lễ đưa chân.
71. Linh hồn Giu-se mới qua đời.
72. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
73. Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
74. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Ngát.
75. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
76. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Rin.
77. Linh hồn Anthony Fujimoto Tân.
78. Linh hồn Maria Trần Thị Miến.
79. Linh hồn Maria Hoàng Thị Tinh.
80. Linh hồn Phao-lô Trọng Hiếu.
81. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Sa, Maria Nguyễn 

Thị Vui, Phanxico Nguyễn Văn Quý.
82. Linh hồn Theresa và Maria.
83. Linh hồn Đaminh và Blasiô.
84. (2) Linh hồn Đôminicô và Maria.
85. Linh hồn Anna và Phê-rô.
86. Ca đoàn Dũng Lạc xin cầu cho linh hồn Cụ 

Đaminh Đặng Kim Tinh, thân phụ của anh chị 
Tú & Nga, mới qua đời tại Việt Nam.
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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. Lan 713-291-3514
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 Cory Hạ 832-867-2679
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
Vào các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 6 giờ 30 chiều trong Nhà thờ 

• Từ 3 - 4 giờ chiều - Giờ Chầu Lòng Thương Xót Chúa của nhóm Cầu Nguyện Lòng Chúa TX
• Từ 2 dến 3 giờ chiều thứ Tư - Giờ Chầu Sùng Kính Thánh Thể của nhóm Đạo Binh Hồn Nhỏ.

CẢM TẠ - THANK YOU

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

Ẩn danh     $200
Tạ Lý      $3,000
Ẩn danh     $10
Phanxico Xavier Lâm Ngọc Ngoan 
Memorial     $1,100

Tính đến ngày 12 tháng 05, 2022, tổng số tiền ủng hộ là 
$1,241,000. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị và gia đình.
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của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài 
cứu độ. - Đáp.

2) Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công 
bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. 
- Đáp.

3) Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy 
chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa chúc phúc 
lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất 
kính sợ Ngài. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Kh 21, 10-14. 22-23
“Người chỉ cho tôi thấy thành thánh do Thiên Chúa từ 
trời gởi xuống”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Thiên Thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi 
ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem 
từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang 
Thiên Chúa. Ánh sáng của nó toả ra như đá quý, giống 
như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường 
lũy cao lớn, trổ mười hai cổng, trên các cổng có mười 
hai thiên thần, và có khắc tên mười hai chi họ con cái 
Israel. Phía đông có ba cổng, phía bắc có ba cổng, Phía 
nam có ba cổng, và phía tây có ba cổng. Tường thành 
xây trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ 
của Con Chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong 
thành, vì Thiên Chúa toàn năng và Con Chiên là đền 
thờ của thành. Thành không cần mặt trời, mặt trăng 
chiếu soi: vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng 
nó, và đèn của nó chính là Con Chiên.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 13, 34
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, 
thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, 
và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. - Alleluia.

TIN MỪNG:  Ga 14, 23-29
“Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì 
Thầy đã nói với các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai 
yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu 
mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. 
Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời 
các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của 
Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những 
điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ là 
Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính 
Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho 
các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy 
để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy 
cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian 
ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ 
hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy 
đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến 
Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi 
lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con 
trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con 
tin”.  Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuân 6 Phục Sinh Năm C

BÀI ĐỌC 1:  Cv 15, 1-2. 22-29
“Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm 
gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy 
bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì 
theo luật Môsê, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô 
và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người 
ta quyết định là Phaolô, Barnaba và một ít người khác 
thuộc phe họ, lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên 
trưởng, để xin giải quyết vấn đề này.

Bấy giờ các Tông đồ, kỳ lão, cùng toàn thể Hội thánh 
chấp thuận chọn ít người trong các ngài, và sai đi Anti-
ôkia với Phaolô và Barnaba: đó là Giuđa, gọi là Bar-
saba, và Sila, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài 
nhờ tay hai ông chuyển bức thơ viết như sau:

“Anh em Tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các 
anh em thuộc dân ngoại ở Antiôkia, Syria và Cilicia. 
Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi 
đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm 
hồn anh em xao xuyến, chúng tôi không uỷ quyền cho 
họ, vì thế chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người 
và sai đến anh em làm một với Barnaba và Phaolô, 
những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những 
người đã liều mạng sống mình vì danh Đức Giêsu Kitô, 
Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi đã sai Giuđa và Sila đến 
nói miệng với anh em cũng chính những lời này: Thánh 
Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh 
em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này 
là anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết 
ngạt và gian dâm; giữ mình khỏi các điều đó là anh em 
làm phải. Chúc anh em vạn an”.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 66, 2-3. 5-6 và 8
Đáp: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết 
thảy chư dân hãy ca tụng Ngài (c. 4).
Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:
1) Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho 
chúng con, xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn 
nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối 
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KẾT QUẢ XỔ SỐ 
CRAWFISH FESTIVAL 2022
Độc đắc - Xe Honda CR-V - 15420

Hạng 1 - Vé du lịch - 34242
Hạng 2 - Iphone - 12412
Hạng 3 - IPAD - 32173

Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo 
xứ trong vòng 30 ngày để lãnh giải 
thưởng.  Mọi vé trúng phải có cuống 
vé.  Người trúng phải chịu trách 
nhiệm đóng thuế.

LỚP VÕ VOVINAM 
VIỆT VÕ ĐẠO

Mùa hè sắp đến!  Ba tháng nghỉ học 
là thời gian tốt nhất cho các em rèn 
luyện thân thể thêm khỏe mạnh. Lớp  
võ sẽ học vào thứ Hai và thứ Sáu 
mỗi tuần, từ 6g - 7g30 chiều tại Hội 
trường nhỏ của giáo xứ CTTĐVN. 
Lệ phí là $30 / một tháng / một em. 
Xin ghi danh với Võ sư Lê Đoàn ở số 
(409) 939-3753.

CẦN GIÚP
Để làm việc mới lạ, một mạnh thường 
quân có nhã ý làm hang đá ngoài trời 
cho giáo xứ mùa Noel năm nay nên 

sẽ cần khoảng 150 bao đựng gạo (đã 
dùng xong) màu trắng.  Nếu có, xin 
quý vị đưa đến cho Văn phòng Giáo 
xứ.  Xin cám ơn.
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