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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 Lễ Chúa Thánh Thần Năm C   05 Tháng 06 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 NHẬN LẤY THÁNH THẦN
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LỊCH PHỤNG VỤ
5 Tháng 6, 2022 - 11 Tháng 6, 2022

CHÚA NHẬT 05/06/2022 - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện 
Xuống
  BÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11
  “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu 
  lên tiếng nói”.
  BÀI ĐỌC II:   1 Cr 12, 3b-7. 12-13
  “Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh
  tẩy để làm nên một thân thể”.
  TIN MỪNG:  Ga 20, 19-23
  “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các 
  con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

THỨ HAI 06/06/2022  Đức Trinh nữ Maria, Mẹ Giáo 
hội - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   St 3,9-15.20
  TIN MỪNG: Ga 19, 25-34

THỨ BA 07/06/2022  
  BÀI ĐỌC I:    1 V 17, 7-16
  TIN MỪNG:  Mt 5, 13-16

THỨ TƯ 08/06/2022  
  BÀI ĐỌC I:  1 V 18, 20-39 
  TIN MỪNG:  Mt 5, 17-19

THỨ NĂM 09/06/2022  
  BÀI ĐỌC I:   1 V 18, 41-46
  TIN MỪNG:  MT 5, 20-26

THỨ SÁU 10/06/2022  
  BÀI ĐỌC I:  1 V 19, 9a. 11-16 
  TIN MỪNG:  Mt 5, 27-32

THỨ BẢY 11/06/2022  Thánh Barnabas, Tông đồ - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:  Cv 11, 21b-26; 13, 1-3
  TIN MỪNG:  Mt 5, 33-37

TIỀN THU TRONG TUẦN
29/05/2022 $16,743 quyên cuối tuần 
  $370  quyên trên mạng
  $4,956  quyên lần hai

NGÀY KHAI SINH 
CỦA HỘI THÁNH

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống được 
mừng như Ngày Sinh Nhật hay Khai Sinh 
của Hội Thánh. Khi các Tông Đồ tụ họp 
đợi chờ trong phòng, Chúa Thánh Thần 
hiện đến như luồng gió mạnh, và như 
những lưỡi lửa xuống trên họ. Được gợi 
hứng và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Phê-rô và 
các môn đệ khác bắt đầu rao giảng. Chừng ba ngàn người 
đã chịu phép rửa ngày hôm đó (CV 2;41).

Ngày nay Chúa Giê-su vẫn tiếp tục hoạt động trong thế 
giới và Chúa Thánh Thần vẫn còn làm việc qua chúng 
ta, là các môn đệ của Chúa. Quí vị và tôi là những người 
bình thường có khả năng làm những việc khác thường nếu 
chúng ta để quyền lực của Chúa Thánh Thần đến trong 
chúng ta. Ơn thánh của Chúa khiến chúng ta rao truyền lời 
Chúa, giúp những người có nhu cầu, an ủi những người 
sầu khổ, và sống như những người tin trong một thế giới 
đang cần tình yêu thương của Thiên Chúa. 

Ngày sinh nhật thường là dịp để tặng quà. Lễ Chúa Thánh 
Thần Hiện Xuống cũng không ngoại lệ. Chúa Thánh Thần 
ban các ơn xuống cho những người tin. Những ơn này có 
thể không đến trong một cái hộp gói đẹp bóng láng, nhưng 
giá trị của chúng thì không thể sánh được. Các ơn này ban 
cho chúng ta sức mạnh khi chúng ta yếu đuối, và can đảm 
khi chúng ta sợ hãi. Chúng ta được ban ơn khôn ngoan để 
hướng dẫn chúng ta cân nhắc phán đoán và hiểu biết để 
giúp chúng ta nhận ra Thiên Chúa hiện diện bên chúng ta. 
Ơn biết lo liệu giúp chúng ta được hướng dẫn bởi Thiên 
Chúa trong những vấn đề cần thiết để được cứu rỗi. Ơn 
sức mạnh và ơn kính sợ Chúa cho chúng ta trí lòng cương 
quyết mạnh dạn làm lành lánh dữ, và giúp chúng ta hiểu 
quyền lực của Thiên Chúa để kính mến và tôn thờ Ngài. 
Chúng ta được ban cho ơn hiểu biết để có thể hiểu đúng 
và thi hành tốt những vấn đề thuộc đức tin, và ơn đạo 
đức để hết lòng phụng sự Thiên Chúa và thi hành thánh ý 
Chúa. Chúa Giê-su làm trọn lời hứa ban Thánh Thần đến 
ở với chúng ta để hướng dẫn chúng ta. Thần Khí Chúa 
hướng dẫn chúng ta qua nhiều cách khác nhau.

Truyện kể về một gia đình, sau khi mẹ chết các con họp 
lại tại nhà để thu dọn và chia nhau những kỷ vật để lại. 
Betty là con gái út trong gia đình, và là người không quan 
tâm đến việc sống đạo. Cô đã bỏ không tham dự cử hành 
các Bí Tích trong nhiều năm. Khi cô đang dọn ngăn kéo 
của cái tủ trong phòng ngủ của mẹ, cô thấy một cái hộp có 
vẻ như rất đặc biệt. Hộp được gói bọc cẩn thận với giây 
cột rất đẹp. Theo lẽ tự nhiên, Betty mở hộp ra xem. Ngạc 
nhiên vì có rất nhiều lớp giầy gói cẩn thận vật gì trong 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Tại sao Giáo hội luôn không đồng ý 
với chính trị?” Tim H., 16 tuổi 
Đ: Không phải lúc nào Giáo hội cũng “luôn  
không đồng ý với chính trị”, mặc dù những 
lời dạy của Giáo hội thường mâu thuẫn với ý 
tưởng hoặc lập trường chính trị của một số người. Để 
hiểu thêm về câu nói trên, chúng ta cần biết chính trị là 
nghệ thuật điều hành một xã hội. Mọi người thường bất 
đồng ý kiến về phương cách tốt nhất để điều hành xã 
hội. Những bất đồng ý kiến này có tính cách chính trị. 
 
Cách đại cương, Giáo quyền (văn phòng giảng dạy của 
Giáo hội) không đề cao một đường lối chính trị cụ thể 
nào. Bạn sẽ không tìm thấy từ các tài liệu giáo lý về 
việc nên hay không nên trợ cấp cho các nông trại, hay 
an sinh xã hội phải như thế nào, hoặc các dự án cho vay 
tiền học đại học. Tuy nhiên, một vấn đề đạo đức đôi khi 
sẽ có những tác động chính trị. Khi đó, Giáo Hội phải 
nói về chính trị, nhưng chỉ vì bị buộc phải lên tiếng cho 
luân lý (Mt 28, 19-20; GLCG 407). 

đó. Cuối cùng khi mở ra thì cô nhận ra cái quí giá trong 
gói. Đó là chiếu áo của trẻ con với hàng chữ ghi chú, “Áo 
Rước Lễ Lần Đầu của Betty.”

Thoạt đầu, cô muốn bỏ nó qua một bên, nhưng ơn Thánh 
Thần làm việc theo cách riêng của nó. Cô che úp mặt 
vào chiếc áo và khóc như một người tội lỗi ăn năn sám 
hối. Cô chạy sang các căn phòng khác và  nói với các 
anh chị: “Em nghĩ là các anh các chị hổ thẹn vì em cũng 
như mẹ. Nhiều lần mẹ đã xin em trở lại lãnh nhận các Bí 
tích, nhưng em đã không nghe. Em đã không làm điều mẹ 
muốn khi mẹ còn sống, nhưng bây giờ em sẽ làm sau khi 
mẹ đã chết. Chắc là mẹ đã hy vọng là em sẽ tìm lại chiếc 
áo và lời ghi nhắn của mẹ. Chắc là mẹ đã phải cầu nguyện 
rất nhiều để em thay đổi. Bây giờ thì sự mong đợi và lời 
cầu nguyện của mẹ được nhận lời. Em của các anh chị sẽ 
là một đứa em gái khác từ hôm nay. Em muốn có lại niềm 
vui của Ngày Rước Lễ Lần Đầu.”

PENTECOST: BIRTHDAY OF THE CHURCH
Pentecost is celebrated as the birthday of the Church. 
When the Apostles were gathered together in the wait-
ing room, the Holy Spirit came to them as a strong wind, 
descending upon them as tongues of fire. Inspired and em-
powered by the Spirit, Peter and the others began preach-
ing the Word. About three thousand persons were baptized 
that day (Acts 2:41).

Today Jesus is still alive in the world and the Spirit con-
tinues to work through us, his followers. You and I are 
ordinary people capable of extraordinary things, if we let 
the power of the Spirit come into us. His grace inspires us 
to spread his Word, care for those in need, comfort those 
who suffer, and to live as believers in this world in need of 
God’s love.

Birthdays are often an occasion for gift-giving. Pente-
cost is no exception. The Holy Spirit bestows abundant 
spiritual gifts on believers. These gifts may not come in a 
brightly wrapped box, but their worth is beyond measure. 
They give us strength when we are weak, and courage 
when we are afraid. We are granted wisdom to inform our 
judgment and understanding to help us see God in what 
surrounds us. The gift of counsel allows us to be directed 
by God in matters necessary for our salvation. Fortitude 
and fear of the Lord give us a firmness of mind to do good 
and avoid evil, and help us understand God’s power as we 
hold him in awe and adoration. We are granted knowledge 
to correctly judge matters of faith and right action, and 
piety to devote ourselves to God and open ourselves to 
his will. Jesus fulfilled his promise to send the Spirit to 
dwell among us to guide us. The Holy Spirit guides us in 

different ways.

Story of a family says, after mother’s death the children 
gathered in her home one day to divide and dispose of her 
effects. Betty was the youngest of the family, and the most 
careless about her religion. In fact, she had not been to 
the sacraments for many years.  As she was clearing out 
the drawers of the bureau in mother’s bedroom, she came 
upon a box that evidently was something special. It was 
wrapped very neatly and tied with a beautiful ribbon. In a 
matter of fact way, Betty opened it. My, but there was a lot 
of paper most carefully wrapping the contents. At last, she 
found what was so precious. It was a child’s dress with a 
note attached: “Betty’s First Communion dress.”

At first, the young woman wanted to put it aside, but grace 
worked its way. She buried her face in the folds of the 
dress and sobbed as only sinners can sob. She rushed to 
the other rooms and told her sisters and brothers: “I guess 
you are all ashamed of me as mama was. How often she 
begged me to go back to the sacraments. But I would not 
listen. I would not do what she wanted when she was 
living, but I will do it now, after she is dead. She must 
have hoped I would find that dress and the note. She must 
have prayed that it would change me. Well, her hope and 
prayers are answered. Your little sister will be a different 
girl from now on. I want to get back the joy of my First 
Communion.” (Msgr. Arthur Tonne, Stories for Sermons 
#107).
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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 
trong giờ làm việc.  Bảng tên gồm:  Tên Thánh, tên gọi 
và ngày mất nếu đã qua đời.  Mỗi tên xin ủng hộ $500. 

 
Một thí dụ là vấn đề phá thai. Vì các trẻ sơ sinh là con 
người, chúng có quyền sống (Gr 1: 5; GLCG 2270). Vì 
chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ và thúc đẩy quyền con 
người, nên chính phủ phải có nhiệm vụ bảo vệ và thúc 
đẩy quyền làm người của trẻ sơ sinh. Khi chính phủ 
thông qua các điều luật hoặc phán quyết pháp lý từ chối 
quyền cơ bản này của con người, thì nhiệm vụ của Giáo 
hội là phải lên tiếng. Không phải vì Giáo hội quan tâm 
đến các chi tiết của chính trị - ủng hộ đảng phái này hay 
không ủng hộ đảng phái khác - nhưng là vì quyền sống 
căn bản của con người bị đe dọa (Gc 10: 19-24; 2 Tm 4: 
2). 
 
Có một khía cạnh rất hợp lý mà Giáo hội cần phải tham 
gia vào chính trị: Giáo hội không chỉ là Huấn quyền 
mà còn bao gồm nhiều thành viên cá nhân, đặc biệt là 
giáo dân. Các nam nữ giáo dân được mời gọi đặc biệt 
để phục vụ Chúa Kitô trong thế giới (Mt 5, 14-16). 
Điều này có nghĩa là họ nên áp dụng các giá trị đạo đức 
Thiên Chúa Giáo của họ để xem xét và đánh giá các 
luật lệ và những áp dụng trong xã hội (CCC 2442). Họ 
nên cố gắng hết sức để bồi dưỡng các lề luật tôn trọng 
đạo đức của Thiên Chúa và loại bỏ những luật mâu 
thuẫn. Người giáo dân thực thi điều này bằng cách bỏ 
phiếu, tranh cử, giao tiếp với các quan chức dân cử, 
biểu tình một cách hòa bình và các phương tiện khác. 
Nếu được bầu, họ sẽ có nhiệm vụ phản đối hoặc ngăn 
cản, trong giới hạn quyền lực của họ, bất kỳ chính sách 
hoặc hành động nào của chính phủ vi phạm đạo đức 
hoặc luân lý tự nhiên (Gia 4:17). 
 
Hành động như vậy không luôn được đám đông ủng hộ, 
nhưng Chúa Giê-su vẫn thường nói: những môn đồ của 
Ngài sẽ không được thế giới ưa chuộng (Mt 10:22; Lc 
21: 16-17; GLCG 161, 1821).
(Câu hỏi #51 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “Why does the Church always disagree with 
politics?” Tim H., 16 
A: The Church does not “always disagree with poli-
tics,” although its teachings contradict some people’s 
political ideas or positions. To understand what this 
means, we should be clear about what politics is: the 
art of governing a society. People sometimes disagree 
about the best way to govern society. When they do, 
their disagreements are political. 

For the most part, the Magisterium (the teaching of-
fice of the Church) does not advocate specific political 

programs. You will not find out from the Catechism 
whether there should be farm subsidies, or what to 
do about welfare, or how to construct a college loan 
program. Sometimes, however, a moral issue will have 
political implications. Then the Church does talk about 
politics, but only because it is obliged to talk about mo-
rality (Mt 28: 19-20; CCC 407).

Consider, for example, the issue of abortion. Because 
preborn children are human beings, they have a right to
life (Jer 1:5; CCC 2270). Because the government 
is obliged to protect and promote human rights, it is 
obliged to protect and promote the preborn child’s right 
to life. When the government passes laws or makes 
legal rulings that deny such a basic human right, it is 
the duty of the Church to speak out. Not because the 
Church is concerned with the details of politics or 
favors one political party or another-it does not-but 
because basic human rights are at stake (Sir 10:19-24; 
2 Tm 4:2). 

There is a sense, however, in which the Church ought 
to be fully involved with politics: The Church is not 
merely the Magisterium but the individual members, 
especially the laity. Lay men and women are especially 
called to serve Christ in the world (Mt 5:14-16). This 
means they should apply their Christian moral values 
to examining and assessing the laws and practices 
of society (CCC 2442). They should try their best to 
foster. laws that uphold God’s moral law and do away 
with those that contradict it. Lay people do this by 
voting, running for office, communicating with elected 
officials, peacefully protesting and other means. If 
elected, they would have an obligation to oppose or 
inhibit, to the limits of their power, any governmental 
policy or action in violation of the moral or natural law 
(Jas 4:17). 

Doing these things will not always be popular, but 
then again Jesus said His followers wouldn’t be popu-
lar with the world (Mt 10:22; Lk 21:16-17; CCC 161, 
1821).
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BẢN VẼ MỚI NHẤT
Đây là bản vẽ mới nhất của kiến trúc 
sư của công ty Kiến Trúc Studio Red 
cho nhà thờ mới của giáo xứ chúng 
ta.  Hiện họ đã nộp bản vẽ lên thành 
phố Houston để xin giấy phép, hy 
vọng cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 
thì chúng ta sẽ xin được.  Nếu tiến 
trình xẩy ra theo đúng dự định thì cuối 
tháng 8 chúng ta sẽ ngưng mọi sinh 
hoạt trong nhà thờ cũ.  Xin quý giáo 
dân cùng hiệp ý cầu xin và hỗ trợ để 
quy trình xây cất được kết quả tốt đẹp 
như mong muốn.

CẢM TẠ - THANK YOU
Giáo xứ xin cám ơn các mạnh thường quân sau đây 
đã đóng góp cho quỹ Tu Sửa Nhà Thờ:
 Tony V. Nguyễn  $500
 Dung T. Le & Trung Tran $1,000
 Tin Nguyen & Van Mai $5,000
 Bà Lê Thị Bướm  $10,000
 A/C Kinh & Thi  $600
 Nguyễn Văn Bạch  $2,000
Tính đến ngày 2 tháng 06, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,318,300. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.



Trang 6

Catholic Women’s 
Conference 

Saturday, June 25, 2022, from 8AM – 4PM
St. Laurence Catholic Church in Sugar Land

Morning Keynotes given by
Liv Harrison, Founder of the 
Genius Catholic Women’s 
Conference & Radio Personality

Hosted by the Galveston-Houston Archdiocesan Council of Catholic Women & Catholic Clerical Student Fund

Afternoon Keynote given by 
Kate Mims, Spiritual Director 

and CEO of Holy Name 
Passionist Retreat Center

Luncheon Benefiting                 
St. Mary’s Seminary 
Featuring: His Eminence, Daniel 
Cardinal DiNardo, Archbishop 
of the Galveston-Houston 
Archdiocese

Register online at ghcw.org
Conference $40, Luncheon $30 or Combo $70

THƯ MỜI MỪNG BỔN MẠNG 
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm (LMTT), Giáo xứ Các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam, kính mời toàn thể quý Anh 
Em LMTT và gia đình đến tham dự chương trình Lễ 
mừng Bổn Mạng vào ngày Chúa Nhật 12 tháng 6, 2022:

8g30 - 9g00 -  Đón tiếp
9g15-10g15 -  Buổi Tĩnh Tâm tại Nhà thờ  
10g30 -  Dâng Hương Tôn Vương cho 
  Thánh Tâm Chúa 
11g00 -  Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa 
  Giêsu tại Đền thánh của Giáo xứ.
Sau thánh lễ, xin mời quý vị cùng tham dự dạ tiệc mừng 
Bổn mạng với Đoàn tại Hội Trường nhỏ.

Thay mặt Đoàn, 
Đoàn trưởng Giuse Đinh văn Ngọc

SINH HOẠT THIẾU NHI THÁNH THỂ 
THÁNG 5, 2022 / MAY 2022

Đoàn xin chúc mừng các Huynh Trưởng đã vừa tốt nghiệp 
đại học và các Hiệp Sĩ vừa tốt nghiệp trung học.  We 
would like to congratulate the following Huynh Truong for 
graduating college, and Hiep Si for graduating from high 
school:

  • Trưởng Như Bình Nguyễn - Master of Health Science 
in Physician Assistant Studies 
  • Trưởng Kimberly Nguyễn - Bachelor of Science in 
Biology
  • Trưởng Thủy Đinh - Bachelor of Arts in Psychology
  • Trưởng Emily Trần - Bachelor of Science in Nursing
  • Vanessa Trần - Dobie High School
  • Nhi Lê - Dobie High School
  • Jackie Nguyễn - Pearland High School

Thiếu Nhi sẽ không có sinh hoạt hằng tuần trong mùa hè, 
nhưng sẽ có các hoạt động sau đây.  Thieu Nhi will not be 
meeting during the summer, but we will have the following 
events:

  • 6/5/2022 - Tiệc mãn khóa (end-of-year celebration)
  • 6/12/2022 -  Bán nước uống tapioca để gây quỹ 
(tapioca fundraiser)
  • 7/17/2022 - Lễ bổn mạng Đoàn Anre Phú Yên (Patron 
Feast Day celebration).    
    **Trong thánh lễ sẽ có nghi thức tuyên hứa của Tân 
Ban Chấp Hành**
  • 7/22/2022 – 7/27/2022 - Trại hè (Summer camp at 
Huntsville State Park)
  • 7/27/2022 – 7/31/2022 - Đại Hội Nghĩa Hiệp tại Dòng 
Biển Đức (Nghia-Hiep Convention)

Năm nay Đoàn TNTT APY sẽ tổ chức trại hè vào ngày 22 
đến 24 tháng Bảy.  Mọi chi tiết xin liên lạc Trưởng Hào 
Vũ qua 832-462-3579. TNTT will host a summer camp 
from July 22-24, 2022 at Huntsville State Park. All Thieu 
Nhi members are invited to come for a fun-filled summer 
camp! For any questions, please contact Trưởng Hào Vũ: 
832-462-3579.
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hình ưng ý nhất để dùng trong sổ danh bộ và để làm 
hình tặng (khổ 8” x 10” miễn phí) cho gia đình.  Quý vị 
cũng có thể đặt mua thêm hình, album hay những khung 
ảnh ưa thích được hãng chụp hình bày bán.  

Sau khi tất cả hình của từng gia đình đã chụp xong, sổ 
danh bộ sẽ được in và tặng miễn phí cho giáo xứ và 
từng gia đình tham dự.  Hãng chụp hình đã cho chúng ta 
các ngày giờ sau đây để lấy hẹn:

 - Thứ Ba - thứ Sáu, 19 - 22 tháng 7, 
 mỗi ngày từ 2 đến 8g30 chiều 
 - Thứ Bảy 23 tháng 7, từ 10g30 sáng đến 5g chiều
 - Thứ Ba - thứ Sáu, 26 - 29 tháng 7, 
 mỗi ngày từ 2 đến 8g30 chiều
 - Thứ Bảy 30 tháng 7, từ 10g30 sáng đến 5g chiều

Để tiện sắp xếp, chúng tôi sẽ có một số tình nguyện viên 
tại các bàn kê gần các cửa bên hông của Đền Thánh, sau 
các thánh lễ thứ Bảy và Chúa Nhật trong tháng 6 này, 
để ghi danh lấy hẹn.  Quý vị cũng có thể gọi vào Văn 
phòng giáo xứ trong giờ làm việc của các ngày thường 
trong tuần để ghi danh.  

Xin quý vị cố gắng thu xếp thì giờ đến chụp hình để 
chúng ta có được một cuốn sổ danh bộ thật đầy đủ cho 
giáo xứ để đời.

SỔ DANH BỘ BẰNG HÌNH

Nhằm mục đích xây dựng một môi trường giáo xứ tốt 
lành mà gia đình là nền tảng chính, giáo xứ sẽ thực 
hiện sổ Danh Bộ Giáo Xứ bằng hình năm nay.  Danh 
bộ sẽ là một cuốn sổ quý giá ghi lại những khuôn mặt 
thân thương của từng giáo dân và các gia đình của giáo 
xứ.  

Hãng Unique Church Solutions (www.ucdir.com) đang 
đặt kế hoạch chụp hình miễn phí cho từng gia đình 
thành viên trong giáo xứ.  Mỗi gia đình có thể lấy một 
cái hẹn (dài khoảng 10 phút) để chụp chung với nhau.  
Sau khi chụp, mỗi gia đình có thể lựa chọn một tấm 

Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Xin tạ ơn 
2. (2) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se.
3. Xin tạ ơn nhân kỷ niệm ngày thành hôn
4. Xin tạ ơn nhân kỷ niệm 55 năm thành hôn
5. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, nhân 

kỷ niệm 50 năm thành hôn.
6. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu 

bình an cho gia đình.
7. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, gia 

đình đã đi và trở về nhà bình an.
8. Cầu bình an.
9. Các nạn nhân trường học Robb ở Uvalde Texas
10. Cầu bình an cho chuyến đi Việt Nam.
11. Những người đi xa được trở về nhà bình an.
12. Những người yếu đau bệnh tật trong gia đình, 

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

13. Các linh hồn trong Giáo xứ đã qua đời.
14. Linh hồn các linh mục và tu sĩ.
15. Xin tạ ơn và cầu cho các linh hồn
16. Các linh hồn và các thai nhi

17. (4) Cầu cho các linh hồn

18. Các linh hồn qua đời vì dịch bệnh.
19. Các linh hồn nơi luyện tội.
20. Linh hồn Mathew
21. Linh hồn Phêrô
22. Linh hồn Simon
23. Linh hồn Toma mới qua đời
24. Linh hồn Maria Thức mới qua đời
25. Linh hồn Micae Nguyễn Hồng Phúc
26. Linh hồn Daminh Nguyễn Trung Thành
27. Linh hồn Teresa Phan Thị Sáng
28. Lễ giỗ Linh hồn Maria Phan Thị Nhan và Linh 

hồn Đaminh
29. Lễ giỗ Linh hồn Micae Bùi Công Thất
30. Linh hồn Giuse Bùi Văn Nhất
31. Linh hồn Maria Vũ Phương
32. Linh hồn Maria Catarina, Đaminh, Maria và tiên 

nhân
33. Linh hồn Phaolo và Matta
34. Lễ giỗ cho Linh hồn Giuse và Maria
35. Linh hồn Matta, Nicholas, Phanxico Xavier và 

các linh hồn . . .
36. Linh hồn Đaminh Hương, Maria Hà và Maria 

Huệ
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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. Quý 281-857-5869
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.

THÔNG BÁO
Giáo xứ sẽ có bán thức ăn sau các thánh lễ vào cuối tuần này, 
mùng 4-5 tháng 6, 2022, để gây quỹ Tu sửa Nhà Thờ.  Xin quý 
vị rộng tay giúp đỡ để giáo xứ có đủ phương tiện trang trải chi 
phí xây cất. 

SỔ DANH BỘ GIÁO XỨ
Giáo xứ sẽ thực hiện sổ danh bộ giáo xứ bằng hình năm nay.  Sau 
các thánh lễ cuối tuần trong tháng 6 này, chúng ta sẽ có một số 
tình nguyện viên tại các bàn kê bên hông của Đền Thánh, để ghi 
danh lấy hẹn.  Mỗi gia đình đến chụp sẽ được tặng một tấm hình 
gia đình khổ 8”x10” và một cuốn sổ danh bộ giáo xứ miễn phí.  
Xin cố gắng thu xếp thì giờ đến chụp hình để giáo xứ chúng ta có 
được một cuốn sổ danh bộ thật đầy đủ cho giáo xứ để đời
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THƯ MỜI
Nhóm Đạo Binh Hồn Nhỏ Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ 
có 30 phút Sùng Kính Thánh Thể và Đền Tạ Thánh 
Tâm trong Nhà Thờ sau Thánh lễ Chúa Nhật 7g sáng, 
ngày 12 tháng 06, 2022. Kính mời Cộng đoàn tham dự 
cầu nguyện với nhóm.

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 12 tháng 06, 2022

CHA FRANCESCO CRISTOFARO, 
VỊ LINH MỤC CHÀO ĐỜI 

VỚI ĐÔI CHÂN KHUYẾT TẬt
Hồng Thủy - Vatican News

Cha Francesco Cristofaro sinh tại Catanzaro ngày 10 
tháng 11 năm 1979, với đôi chân bị liệt, trong gia đình của 
một thợ mộc và một bà nội trợ, những người lao động 
bình dân với công việc thường bấp bênh vào thời đó. Tuy 
không hiểu nhiều về căn bệnh của cậu con trai nhưng cha 
mẹ của cha hiểu ngay rằng đó sẽ là một thử thách. Trên 
thực tế, họ đã thực hiện nhiều chuyến hành trình hy vọng, 
từ nam chí bắc, để chữa bệnh cho con trai, nhưng nhiều 
khi cũng chỉ là những hy vọng hão huyền.

Căn bệnh đối với cậu bé Francesco cũng là một nỗi đau 
khổ sâu sắc trong nội tâm. Cha chia sẻ: “Tôi đã đấu tranh 
trong nhiều năm để chấp nhận bản thân và để được chấp 
nhận. Tôi đã phải né tránh sự thương hại của mọi người 
và của những đứa trẻ ở độ tuổi của tôi, những người 
thường nói với tôi: ‘Bạn không thể đến chơi với chúng tôi 
vì khi đó bạn sẽ bị ngã và bị thương’”.  Francesco đã sống 
một thời niên thiếu đầy đau đớn và bị loại trừ. Cậu than 
khóc cho bản thân, nghĩ rằng mình không có ích cho ai. 

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 Lê Văn Liễu
5. Ông Trần Văn Phú (Legio)
6. Bà Đỗ Thị Hoa
7. Những người đang bị lây nhiễm COVID-19

37. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Rin
38. Linh hồn Maria Trần Thị Kế
39. Giỗ 10 năm Linh hồn Antôn
40. Linh hồn Đaminh Teresa, Giuse Maria và các linh 

hồn
41. Lễ giỗ Linh hồn Giuse Trịnh Đức Xương
42. Linh hồn Giuse Nguyễn Miến
43. Xin tạ ơn và cầu cho Linh hồn Giuse
44. Linh hồn John Michael Smith
45. Maria Bùi Thị Lệ Thoa
46. Hai linh hồn Maria
47. Linh hồn Phêrô và Maria
48. Linh hồn Phaolo Trọng Hiếu
49. Hai linh hồn Phêrô và Đa-minh
50. Tạ ơn Chúa, các con đã tốt nghiệp ra trường, và 

cầu cho hai linh hồn Phê-rô và Maria.
51. Tạ ơn Chúa và cầu cho 2 linh hồn Maria và 2 linh 

hồn Đominico.
52. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho 2 linh hồn 

Rosa và Phao-lô, lễ giỗ.
53. Linh hồn Giuse, giỗ 21 năm.
54. Linh hồn Maria, giỗ 6 năm.
55. Linh hồn Đaminh và Theresa, giỗ 5 năm.
56. (2) Linh hồn Phê-rô Nguyễn Trương Tri, giỗ 3 

năm.
57. Linh hồn Maria Đỗ Thúy Hát, giỗ 3 năm, và cầu 

cho gia đình bình an.
58. Linh hồn Gioan Baotixita Trần Văn Hiệp, giỗ 100 

ngày.
59. Linh hồn Catarina, lễ giỗ.
60. Linh hồn Phê-rô Bùi Thảo, lễ giỗ.
61. Linh hồn Giuse Lê Đức Tiêm, lễ giỗ.
62. Linh hồn Phanxico, lễ giỗ.
63. Linh hồn Maria mới qua đời tại California, lễ đưa 

chân.
64. Linh hồn Theresa mới qua đời tại Việt Nam.
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 Maria Đông và Gioan Baotixita Hải.
69. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất.
70. Linh hồn Phê-rô Nguyễn Văn Mậu.
71. Linh hồn Giu-se Phạm Ngọc Tuấn.
72. Linh hồn Phanxico Xavie Lâm Ngọc Ngoan.
73. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
74. Linh hồn Phao-lô.
75. (2) Linh hồn Maria.
76. (2) Linh hồn Phê-rô.
77. Linh hồn Anna.
78. Linh hồn Augustino và Phaolo.
79. Linh hồn Phanxico Xavie và Maria.
80. Linh hồn Giu-se và linh hồn Phê-rô.
81. Linh hồn Vicente và An-tôn.
82. Linh hồn Giu-se và các linh hồn thai nhi.
83. Ca đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời xin cầu cho 

linh hồn Phanxico Xavie Lâm Ngọc Ngoan.
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BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

BÀI ĐỌC 1:  Cn 8, 22-31
“Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được 
sinh thành”.

Trích sách Châm Ngôn.
Đây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã 
tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả 
những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được 
thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu 
chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực 
sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi 
Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những 
quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa 
cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên 
của cõi trần ai. Khi Người xếp đặt muôn cõi trời, có ta 
ở đó, khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi 
Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những 
suối nước tự vực sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt 
cương giới cho biển cả để nước đừng có vượt quá cõi 
bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm 
việc ở sát bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người 
sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta 
nhàn du trên quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa 
con cái loài người”  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9
Đáp: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay 
danh Chúa khắp nơi hoàn cầu (c. 2a).

Xướng:
1. Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, 
vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân 
loại là chi mà Chúa nhớ tới? con người là chi mà Chúa 
để ý chăm nom? - Đáp.

2. Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, 
Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh 
quang; Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay 
Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. 
- Đáp.

3. Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những 
muông thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, 

Ban đêm, cậu mơ thấy mình được đi chơi cùng bạn bè, 
được đá bóng với họ, nhưng sau đó khi tỉnh dậy, cậu thấy 
không có gì thay đổi. Cậu tức giận với Thiên Chúa, tự hỏi 
tại sao Người lại cho phép tất cả những điều này xảy ra 
với một đứa trẻ.  Vị linh mục trẻ khuyết tật thú nhận rằng 
cha đã cầu nguyện rất nhiều với Đức Mẹ để xin được chữa 
lành. Điều này đã không xảy ra và rồi cha nói với Đức Mẹ: 
“Tại sao Mẹ không lắng nghe con? Có phải con là một 
đứa trẻ hư?”. Cha chia sẻ: “Đức Mẹ với sự dịu dàng của 
một người Mẹ đã nắm lấy tay tôi và giúp cho tôi biết Chúa 
Giêsu. Người đã ban phép lạ cho tôi. Không phải sự chữa 
lành về thể chất, mà là sự chữa lành của trái tim và suy 
nghĩ. Trước đó tôi đã tin chắc rằng tôi chẳng có ích gì cho 
bất cứ ai”.

Cuộc sống của Francesco đã thay đổi khi cậu được rước 
lễ lần đầu và được đón rước Đấng giúp cậu hiểu rằng một 
người không phải là căn bệnh mà người đó đang mắc 
phải, nhưng có giá trị hơn chính căn bệnh đó. Cậu cũng 
gặp gỡ với Phong trào Tông đồ nơi cậu được đón nhận và 
hiểu rằng cậu có thể là một khí cụ, cậu có nhiều thứ khác 
hơn là căn bệnh của cậu. Khi đó Francesco không còn cầu 
xin được chữa lành nhưng xin được biết yêu thương tha 
nhân và dần dần nỗi buồn của cậu tan biến.  Kế hoạch của 
Thiên Chúa đang mở ra trước mắt Francesco. Cha chia sẻ: 
“Bây giờ tôi hiểu rằng tôi cũng là một khí cụ. Từ từ tôi lớn 
lên, tôi hội nhập vào giáo xứ, tôi là thừa tác viên và giáo 
lý viên. Trái tim tôi đã bình an. Tôi muốn trở thành tất cả 
của Chúa Giêsu và Người đã chúc lành cho ước muốn này. 
Hôm nay tôi là một linh mục. Đôi chân tôi thỉnh thoảng 
vẫn còn loạng choạng nhưng trái tim tôi rất kiên định và 
ý chí kiên cường. Tôi muốn trở thành một linh mục mỗi 
ngày cho đến giây phút cuối cùng”.

Hiện nay cha Francesco Cristofaro là cha sở của Giáo xứ 
Đức Mẹ Hồn xác Lên trời ở Simeri Crichi, một xứ nhỏ ở 
trung tâm của miền Calabria, nước Ý. Cha tổ chức chương 
trình “Trong Ánh Sáng Của Niềm Tin” trên Radio Ma-
ter. Trong khi trên tivi Padre Pio, cha tổ chức các chương 
trình phát sóng “Trong Đức Tin Của Giáo Hội” và “Được 
Tạo Ra Cho Thiên Đàng”. Cha cộng tác với Tv2000 trong 
chương trình L’Ora Solare - Giờ Mặt trời, viết bài cho tuần 
báo Phép Lạ.

Cha rất năng động trên mạng xã hội. Tài khoản Facebook 
của cha có gần 200 ngàn người theo dõi; mỗi video trên 
kênh Youtube của cha đều có hàng ngàn lượt xem. Cha 
cũng được biết đến nhiều trên Twitter và Instagram. Cha 
là một trong những linh mục nổi tiếng nhất trên các mạng 
xã hội vào thời điểm hiện tại. Cha cũng có trang web 
chính thức của riêng mình, trên đó cha kể về câu chuyện 
của mình.
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Xin ủng hộ các cơ sở thương 
mại đã hỗ trợ cho Bản Tin của 
Giáo xứ sau đây

những gì lội khắp nẻo đường biển khơi. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Rm 5, 1-5
“Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, 
chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta, Đấng cho chúng ta dùng đức tin 
mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó, và được hiển 
vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. 
Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong 
gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại 
rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy 
trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được 
Thánh Thần, Đấng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng 
chúng ta.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:  Kh 1, 8
Alleluia, alleluia! - Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức 

Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên 
Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến. - Alleluia.

TIN MỪNG:  Ga 16, 12-15
“Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần 
sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy 
còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ 
các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý 
đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người 
không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ 
nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc 
tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ 
lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất 
cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: 
Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các 
con”.  Đó là lời Chúa. 
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