Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm C

			22 Tháng 05 Năm 2022

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

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)

VIETNAMESE MARTYRS CHURCH

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

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

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

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
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CHIA XẺ THÔNG TIN
Quí Gia Đình Giáo Xứ Thân Mến
Ngày 14 tháng 11 năm ngoái, chúng ta có
bữa tiệc gây quĩ để bắt đầu chương trình
tu sửa và nới rộng nhà thờ kết quả rất tốt
đẹp. Năm nay Hội Chợ Crawfish cũng
rất thành công ngoài lòng mong đợi. Tôi
chỉ biết tạ ơn Chúa và cảm ơn quí ông bà anh chị em, các
đoàn thể cùng với Ban Bảo Trì và Phát Triển Giáo Xứ và
Hội Đồng Mục Vụ đã quảng đại hy sinh phục vụ và đóng
góp vào công việc xây dựng Nhà Chúa.
LỊCH PHỤNG VỤ
22 Tháng 5, 2022 - 28 Tháng 5, 2022
CHÚA NHẬT 22/05/2022 - Tuần 6 Phục Sinh
BÀI ĐỌC I: 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”.
BÀI ĐỌC II: Kh 21, 10-14. 22-23
“Người chỉ cho tôi thấy thành thánh do Thiên Chúa
từ trời gởi xuống”.
TIN MỪNG: Ga 14, 23-29
“Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những
gì Thầy đã nói với các con”.

Thoạt đầu chúng ta muốn kiến trúc sư giữ lại khung sắt
cũ của nhà thờ, nhưng kỹ sư thiết kế cho biết khung sắt đã
cũ và nối kết với phần mới không bảo đảm tốt nên họ đã
đề nghị chúng ta làm khung sắt mới vừa tốt vừa đẹp. Nan
giải là lấy đâu ra tiền? Tạ ơn Chúa một gia đình trong giáo
xữ sẵn lòng ủng hộ tiền chi phí cho khung mới thay thế
khung cũ. Xin Chúa chúc lành và trả ơn bội hậu cho vị ân
nhân đặc biệt của giáo xứ chúng ta.

THỨ HAI 23/05/2022
BÀI ĐỌC I: Cv 16, 11-15
TIN MỪNG: Ga 15, 26 - 16, 4
THỨ BA 24/05/2022
BÀI ĐỌC I: Cv 16, 22-34
TIN MỪNG: Ga 16, 5b-11
THỨ TƯ 25/05/2022
BÀI ĐỌC I: Cv 17, 15. 22 - 18,1
TIN MỪNG: Ga 16, 12-15
THỨ NĂM 26/05/2022 Thánh Phillip Neri, Linh mục Lễ nhớ
BÀI ĐỌC I: Cv 18, 1-8
TIN MỪNG: Ga 16, 16-20
THỨ SÁU 27/05/2022
BÀI ĐỌC I: Cv 18, 9-18
TIN MỪNG: Ga 16, 20-23a
THỨ BẢY 28/05/2022
BÀI ĐỌC I: Cv 18, 23-28
TIN MỪNG: Ga 16, 23b-28

15/05/2022
		

TIỀN THU TRONG TUẦN
$13,762
quyên cuối tuần
$110		
quyên qua mạng

Công ty Kiến Trúc Studio Red đã nộp bản vẽ lên thành
phố Houston để xin phép. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện
và tin cậy phó thác nơi Đức Mẹ và Thánh Giuse qua lời
cầu bầu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để tiến trình xin
phép được xuôi thuận tốt đẹp. Dự đoán có thể cuối tháng 9
hoặc đầu tháng 10 thì chúng ta sẽ được cấp giấy phép khởi
công. Nếu tiến trình xẩy ra theo đúng dự định thì cuối
tháng 8 chúng ta sẽ ngưng mọi sinh hoạt trong nhà thờ cũ
và bắt đầu di chuyển những gì chúng ta muốn lưu giữ
lại.

Với sự đóng góp của quí ông bà anh chị em cho đến nay
chúng ta đã có được 5 triệu. Vì tình trạng kinh tế khó khăn
và xăng dầu tăng giá, vật liệu khan hiếm, kinh phí có thể
lên đến hơn 9 triệu. Tòa Giám mục đồng ý cho chúng ta
vay 3 triệu. Hy vọng chúng ta tiếp tục nhận được những
đóng góp và giúp đỡ từ các gia đình và các ân nhân từ nay
đến ngày hoàn tất và khánh thành ngôi nhà thờ mới vào
ngày 24 tháng 11 năm 2023 chúng ta sẽ có đủ kinh phí
cho chương trình xây dựng.
Xin quí vị tiếp tục cầu nguyện để Chúa chúc lành cho các
nỗ lực và hy sinh của chúng ta.
Cha Xứ Giuse Trần J. Khả

SHARING GOOD NEWS!
Dear Parishioners
On November 14 of last year we had a successful Fundraising Dinner to start off our church expansion project.
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The Crawfish Festival this year was also a successful
event beyond expectation. I sincerely and humbly am
grateful to God and appreciating all of you and all parish’s
groups, organizations together with the Parish’s Maintenance and Development Committee and the Pastoral
Council for the dedication, hardworking and generosity to
serve and contribute to building up God’s House.
StudioRed Architect has submitted the drawing to the City
of Houston for review and permit. Let us pray and entrust our project to the Blessed Mother and St. Joseph and
through the intercessions of the Vietnamese Martyrs so the
process of applying for permit go smoothly. We estimate
by the end of September or the first of October the permit
will be granted. If everything happen as planned, by the
end of August we will discontinue all services in the old
church building and begin to move out.
At the beginning, we want the Architect to keep the frame
of the old church building, but the structural engineer said
that the old frame is too old and not fitting/working well
with the new addition, so they recommended us to replace the old frame with a new one. It is more secured and
beautiful. The dilemma is where can we get the money?
It is truly a special blessing, one family in the parish has
agreed to sponsor for the new frame. May god bless this
special benefactor of the parish.
With your support and contributions we have 5 million
dollars on hand. Due to the unpredictable economy, costly
gasoline and lack of supplies, the cost to our project might
be 9 million dollars or a little more. The Archdiocese Finance Office has approved a 3 million dollars loan to fund
our project. We hope from now to the day of the dedication of our new church, on November 24th, 2023, we will
continue to receive sufficient donations and contributions
to fund our project.
In the meantime, please continue to pray and ask God to
bless our efforts and sacrifices.
Fr. Joseph Trần J. Khả

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Thiên đàng có những đẳng cấp khác
nhau không?” Melissa D., 15 tuổi
Đ: Giáo hội Công giáo dạy rằng thiên đàng
có nhiều mức độ ban thưởng khác nhau (Mt
20:21; Ga 14: 1-3; Rm 2: 6-7). Tuy nhiên, sự
khác biệt này không tạo ra bất kỳ ganh tị hay khoảng
cách nào giữa các thánh, bởi vì tất cả đều rất rộng lượng
và hoàn toàn hạnh phúc trong nhan Chúa. Một suy diễn

thường được dùng là: hãy tưởng tượng linh hồn bạn
giống như một ly thủy tinh. Trên thiên đàng, một số
người sẽ có “ly” lớn trong khi một số khác sẽ có “ly“
nhỏ. Những người có ly lớn có thể đựng nhiều tình yêu
của Thiên Chúa ban xuống cho họ hơn (nghĩa là, đổ vào
tâm hồn họ) vì họ đã yêu hoàn hảo hơn trên dương thế.
Họ đã chuẩn bị tâm hồn nên đón nhận tình yêu thương
của Chúa được nhiều hơn. Người có “ly” nhỏ có thể
chứa đựng được ít tình yêu của Thiên Chúa hơn nhưng
vẫn sẽ được đổ đầy. Vì thế, người đó không muốn gì
hơn và sẽ không ganh tị với những người được nhận
nhiều hơn.
Nói một cách khác, hãy nghĩ đến một thể thao gia,
sau nhiều năm luyện tập đều đặn, đã phát triển lá phổi
lớn hơn người không tập luyện. Người thể thao gia
này có thể hấp thụ nhiều dưỡng khí hơn vào máu của
mình. Hãy coi dưỡng khí trong thí dụ này là ân sủng.
Nếu chúng ta “tập luyện” trái tim của mình bằng cách
luyện tập chúng trong tình yêu thương và ân sủng Chúa,
chúng ta sẽ có khả năng lớn hơn để “tiếp nhận” ân sủng.
(Câu hỏi #114 trong cuốn “Did Adam & Eve Have
Belly Buttons?” của Matthew J. Pinto).
Q: “Are there different levels of heaven?” Melissa
D., 15
A: The Catholic Church teaches there are different
levels of joy in heaven because there are different levels
of reward (Mt 20:21; Jn 14:1-3; Rom 2:6-7). This difference, though, does not cause any jealousy or distance
between the saints, because all are perfected in charity
and perfectly happy in the presence of God. Here is a
frequently used analogy: Imagine your soul is like a
glass. In heaven, some people will have a large “glass”;
others will have a small “glass.” Those with large
glasses can have more of God’s love poured into them
(that is, poured into their soul) because they loved more
perfectly on earth. They prepared their souls to receive
more of God. The person with a smaller “glass” can
hold less of God’s love but will still be completely filled
with Him. Yet, he or she will want for nothing and will
not be jealous of those who receive more of God’s love.
Here is another analogy. Think of an athlete who,
after years of vigorous aerobic training, has developed
a greater lung capacity than an inactive person. This
athlete can absorb more oxygen into his or her bloodstream. Think of the oxygen in this example as grace.
If we “train” our hearts by exercising them in love
and grace, we will have a greater capacity to “take in”
God’s grace.
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Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY

1. Xin tạ ơn
2. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se.
3. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, nhân
kỷ niệm 34 năm thành hôn.
4. Xin tạ ơn và cầu bình an
5. Xin cầu bình an.
6. (2) Cầu bình an cho gia đình.
7. Cầu cho người đi xa được trở về nhà bình an.
8. Cầu bình an cho cha Vũ Thành
9. Cầu cho thi cử tốt
10. Xin cho các nhân viên làm việc tốt đẹp vui vẻ
11. Cầu cho chủ và thợ làm việc vui vẻ bằng an
12. Xin cho được giữ đạo nên
13. Cầu xin ơn chữa lành.
14. 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.
15. Tạ ơn Chúa, xin cho gia đình bình an và cầu cho
các linh hồn tổ tiên họ hàng nội ngoại.
16. Cầu cho các linh hồn trong Giáo xứ đã qua đời.
17. Cầu cho các linh hồn thai nhi và mồ côi.
18. Cầu cho các thai nhi và các linh hồn
19. (2) Cầu cho các linh hồn
20. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu
theo ý chỉ.
21. Xin như ý
22. (2) Linh hồn Gioan Baotixita
23. Linh hồn Phêrô
24. (3) Linh hồn Maria.
25. Linh hồn Martha
26. Linh hồn Gioanna và 2 Linh hồn Giuse . . .
27. Linh hồn Maria và 2 Linh hồn Gioan Baotixita..
28. Tạ ơn và cầu cho Linh hồn Anna Thuyên
29. Tạ ơn và cầu cho Linh hồn Gioan Vianey
30. Giỗ 1 năm Linh hồn Gioakim
31. Linh hồn Phaxico Xavier Lâm Ngọc Ngoan
32. Giỗ 10 năm linh hồn Anna và Linh hồn Giuse
33. Giỗ Linh hồn Teresa Nguyễn Thị Loan
34. Giỗ 2 linh hồn Maria
35. Linh hồn Giuse và các thai nhi
36. Cầu cho Linh hồn cha mẹ: Đaminh và Maria
37. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
38. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
39. Cầu cho Linh hồn Giuse mới qua đời
40. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa
41. Linh hồn Maria Tuynh
42. Giỗ 40 năm Linh Hồn Giuse
43. Xin bình an gia đình và cầu cho Linh hồn Phêrô
và Maria
44. Tạ ơn, cầu cho Linh hồn Gioronimo và Anna...
45. Các linh hồn Giuse, Maria và Anna
46. Cầu cho các linh hồn Anna Maria và các linh
hồn thai nhi.
47. Cầu cho ông bà, cha mẹ, các linh hồn trong gia
tộc, Đaminh Hương, Maria Huê và Maria Hà.
48. Linh hồn Giuse và Anna

49. Cầu cho linh hồn Maria và các linh hồn.
50. Cầu cho linh hồn ân nhân, linh hồn Martha.
51. Cầu cho các linh hồn lễ giỗ, 2 linh hồn Maria,
linh hồn Phaolo, 2 linh hồn An-tôn.
52. Cầu cho 2 linh hồn Giu-se, 2 linh hồn An-na,
các linh hồn Gioakim, Maria, Lorenzo, Đaminh,
Phê-rô và Phao-lô.
53. Cầu cho các linh hồn An-tôn, Maria, Lucia,
Phao-lô, 2 linh hồn Giuse, 2 linh hồn Phê-rô,
Theresa và các linh hồn.
54. Linh hồn Giu-se, giỗ 17 năm.
55. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Đỏ, giỗ 10 năm.
56. Linh hồn linh mục Giu-se Đoàn Đình Bảng, giỗ
5 năm.
57. Linh hồn Theresa, giỗ 1 năm.
58. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Khẩn và Maria
Nguyễn Thị Kính, giỗ 100 ngày.
59. Linh hồn Anna, lễ giỗ.
60. Linh hồn Barnabe Vũ Đức Hạnh.
61. Linh hồn Giuse Trần Văn Nho, mới qua đời ở
tiểu bang Indiana.
62. Linh hồn Catarina, mới qua đời tại Việt Nam.
63. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
64. Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
65. Linh hồn Gioan Nguyễn Văn Công.
66. Linh hồn An-tôn Đoàn Văn Khuyến.
67. Linh hồn Phanxico Xavie Lâm Ngọc Ngoan
(May 16 – June 16)
68. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
69. Linh hồn Đaminh Nguyễn Trung Thành và linh
hồn Micae Nguyễn Hồng Phúc.
70. Linh hồn Giuse, Maria và các linh hồn.

HỢP Ý CẦU NGUYỆN

Xin giáo xứ cùng chung lời cầu nguyện
cho những người yếu đau bệnh tật:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cha Cố Vũ Thành
Bà Trịnh Thị Kim
Ông Trần Văn Ngư
Ông Lê Văn Liễu
Ông Trần Văn Phú (Legio)
Bà Đỗ Thị Hoa
Những người đang bị lây nhiễm COVID-19

GIÁO XỨ
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
29 THÁNG 5, 2022
Rước lễ lần đầu @ 6g chiều
26 THÁNG 6, 2022
Lễ Thêm Sức @ 11g sáng
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phận nhà để hỗ trợ các dự án truyền thông địa phương,
bao gồm báo chí của giáo phận, cập nhật trang mạng, và
các chương trình truyền giáo, hoặc các thánh lễ và truyền
hình trực tuyến để tiếp cận tín hữu và chia sẻ Tin mừng.
Một nửa còn lại sẽ được chuyển cho USCCB để tài trợ
cho những công tác tương tự ở nơi khác, trong Hoa Kỳ
hay trên thế giới. Năm 2021, Chiến dịch Truyền thông
Công giáo (CCC) đã tài trợ cho quốc tế hơn 3 triệu đô la.

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.

QUYÊN GÓP HÀNG NĂM HỖ TRỢ
TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO
TẠI ĐỊA PHƯƠNG VÀ TOÀN CẦU

Ngày 16 tháng 5 năm 2022
(https://www.archgh.org/news-events)

Người Công giáo ở các giáo phận trên khắp Hoa Kỳ sẽ có
cơ hội ủng hộ các nỗ lực truyền thông của Giáo hội Công
giáo vào ngày 28-29 tháng 5, 2022. Chiến dịch Catholic
Communication Campaign (CCC) (Truyền thông Công
giáo) của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) được mở ra để truyền bá Phúc âm qua các phương
tiện truyền thông dưới mọi hình thức điện tử. Công tác
này được tài trợ bởi một ngày quyên góp trong năm, qua
đó các tín hữu có thể hỗ trợ các nỗ lực truyền thông của
giáo phận địa phương, cũng như trên toàn

quốc và thế
giới. Trang mạng #iGiveCatholicTogether cũng nhận tài
trợ cho quỹ này, từ những ai muốn đóng góp vào công tác
này nhưng không thể tặng trong thánh lễ.
“Truyền đạt sứ điệp Tin Mừng là trọng tâm của việc
truyền giáo. Qua món quà của bạn, Giáo hội có thể truyền
bá đức tin, hy vọng và tình yêu của Chúa Giêsu KiTô và
Giáo Hội của Ngài, cho những ai ở tại địa phương này
và những nơi cần đến Lời Chúa nhất”, Đức Tổng Giám
Mục Gregory Hartmayer, giáo phận Atlanta, chủ tịch Tiểu
ban Truyền thông Công giáo của Ủy ban Truyền thông
USCCB, đã nói. Khi bạn đóng góp cho quỹ này tại giáo
xứ của mình, một nửa món quà sẽ được giữ lại trong giáo

CCC cũng tài trợ những nỗ lực truyền thông liên quan
đến đại hội ở Chicago vào tháng 6 năm 2022 sắp tới, chủ
đề “Hành Trình Cùng Nhau: Cuộc Gặp Gỡ Liên Văn Hóa
Cho Giới Trẻ Và Thanh Thiếu Niên”. Đại hội này được
Ủy ban Đa dạng Văn hóa của USCCB tổ chức để hỗ trợ
giáo hội lắng nghe tiếng nói và quan điểm của những
người Công giáo từ các nền văn hóa khác nhau.
Các nỗ lực khác

được hỗ trợ bao gồm truyền giáo, tạo
dựng tài liệu kỹ thuật để giúp các tín hữu hiểu rõ hơn về
sự phong phú của giáo lý Công giáo, sản xuất phim tài
liệu và video về đời sống của những người Công giáo
gương mẫu hiện đại đang sắp được phong thánh, và về
việc bảo tồn lịch sử Giáo hội. Một số chương trình quốc
tế được hỗ trợ bao gồm việc kết nối đức tin qua truyền
thanh và truyền hình cho người dân hàng hải sống trên
biển, xa nhà và gia đình hàng tháng trời.
Một ứng dụng (app) mà hội Sứ Đồ Ở Biển (Apostleship of
the Sea) của Hoa Kỳ đã phát triển cách đây nhiều năm để
giúp những người đi biển duy trì đời sống thiêng liêng và
tìm kiếm sự chăm sóc mục vụ tại cảng gần nhất hiện đã lỗi
thời về mặt công nghệ. Quà tặng của CCC sẽ cho phép họ
thiết kế lại ứng dụng và thêm tính năng mới để giúp hành
khách trên tàu tìm kiếm tuyên úy Công giáo gần kề.
Tại Bolivia, CCC ủng hộ Đài Pio XII, đài phát thanh từ
năm 1959 đã ủng hộ quyền của người bản địa khi họ bị
tấn công bằng bạo lực. Tiếp trợ từ CCC sẽ thay thế chiếc
máy phát sóng trên 20 năm tuổi đã phần nào hư hỏng bằng
một chiếc máy mạnh hơn rất nhiều.
Với sự giúp đỡ từ quỹ CCC này, những người tị nạn chiến
tranh Ukraine đang nhận được thông điệp về hy vọng và
hỗ trợ mục vụ thông qua đài truyền hình LOGOS TV, một
phần tử của truyền thông Công giáo ở Đông Âu. Một phân
đoạn điển hình gần đây cho thấy người dân đang được
khuyến khích tinh thần và một tổng giám mục Slovakia
đang chào đón những người tị nạn trong một trung tâm
thanh thiếu niên Công giáo.
Để biết thêm thông tin về Chiến dịch Truyền thông Công
giáo CCC, xin truy cập ở www.usccb.org/ccc.
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CHÚC MỪNG
CHA GIUSE
PHAN ĐÌNH LỘC
LỄ TẠ ƠN
20 NĂM LINH MỤC
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RƯỚC KIỆU THÁNG HOA
Chiều thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022, giáo xứ Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam chúng ta đã tổ chức thật linh đình cuộc
rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria trong tháng hoa. Tuy khí
trời hơi nóng bức, giáo dân vẫn tập họp đông đủ để theo
chân hai cha rước kiệu Mẹ trong khuôn viên nhà thờ. Xin
đặc biệt cám ơn các em trong đội dâng hoa, các thầy cô và
phụ huynh các em đã không quản ngại thời giờ công sức
tập dượt để các em tham gia cuộc rước và có thể trình bày
màn Dâng hoa thật xuất sắc.
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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 		
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. Lan 713-291-3514
B. Eliz. Hoa 713-459-5171
B. Hồng-Ngọc 713-859-7539
Cory Hạ 832-867-2679
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. Quý 281-857-5869
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

LỄ NGÀY THƯỜNG
Ngày 24 đến 26 tháng 5, hai cha của giáo xứ sẽ đi tham dự Họp
mặt của Đức Hồng Y, các đức giám mục và linh mục hai năm
một lần của Tổng địa phận nhân kỷ niệm 175 năm thành lập giáo
phận. Vì vậy, giáo xứ chúng ta sẽ không có lễ mà chỉ có chầu
Mình Thánh vào các ngày thường, bắt đầu từ chiều thứ Hai 23
đến hết ngày thứ Năm 26 tháng 5.
QUYÊN TIỀN LẦN HAI
Cuối tuần 28-29 tháng 5, 2022, giáo xứ sẽ có quyên tiền lần thứ
hai cho ban Truyền Thông Công giáo để giúp Giáo hội truyền bá
Tin mừng của Chúa ở Hoa Kỳ và các nước đang phát triển qua
các công cụ truyền thông hiện đại.
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 04 tháng 06 năm 2022, tại Nhà thờ lúc 8g30 sáng.

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.
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Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Đấng Tối cao, khả úy,
Người là Đại Đế trên khắp trần gian. - Đáp.
2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự
lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên
Chúa; hãy ca mừng, ca mừng Vua ta! - Đáp.
3) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng
ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các
nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. Đáp.
BÀI ĐỌC II: Ep 1, 17-23
“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Êphêxô.
Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô,
BÀI ĐỌC 1: Cv 1, 1-11
Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần
“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.
trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người; xin
cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em
Trích sách Tông đồ Công vụ.
biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào
Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh,
tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng
và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người
dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các
đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động
Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa
dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã
đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ
tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng
cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên
chứng; Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần,
mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong
dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được
một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy
Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội
Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy
Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng
rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, chu toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa.
ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh
Thần”.
ALLELUIA: Mt 28, 19 và 20
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Các con hãy đi giảng
Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho
đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người đến tận thế”. - Alleluia.
bảo họ rằng: “Đâu phải việc các con hiểu biết thời gian
hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài.
TIN MỪNG: Lc 24, 46-53
Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh
“Đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời
Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng khỏi các ông mà lên trời”.
nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa
và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong,
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như
bao phủ Người khuất mắt các ông.
đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày
thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao
Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo
giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu
Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng
từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc
đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao
ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Đấng Cha Thầy đã hứa;
các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa
vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy
lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như
quyền lực từ trên cao ban xuống”.
các ông đã thấy Người lên trời”. Đó là lời Chúa.
Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và
ĐÁP CA: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9
giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang
Đáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng,
khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi
Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang (c. 6).
các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về
Hoặc đọc: Alleluia.
Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở
trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. Đó là
Xướng:
lời Chúa.
1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên
Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên Năm C
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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
Vũ Xuân Yến
Cha Giuse Phan Đình Lộc
Joseph Nursery (hoa kiệu Đức Mẹ)

$1,000
$1,000
$50,000
$500

Tính đến ngày 19 tháng 05, 2022, tổng số tiền ủng hộ là $1,293,000. Xin
Chúa trả công bội hậu cho Quý vị và gia đình.

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.

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.
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