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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 Ba Ngôi Năm C     12 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 

CHÚA BA NGÔI
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LỊCH PHỤNG VỤ
12 Tháng 6, 2022 - 18 Tháng 6, 2022

CHÚA NHẬT 12/06/2022 - Lễ Chúa Ba Ngôi
  BÀI ĐỌC I: Cn 8, 22-31
  “Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được
  sinh thành”.
  BÀI ĐỌC II:   Rm 5, 1-5
  “Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa”.
  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”.

THỨ HAI 13/06/2022  Thánh Anton Padua, Linh mục tiến 
sĩ Hội thánh - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:    1 V 21, 1-16
  TIN MỪNG:  Mt 5, 38-42

THỨ BA 14/06/2022  
  BÀI ĐỌC I:   1 V 21, 17-29 
  TIN MỪNG:  Mt 5, 43-48

THỨ TƯ 15/06/2022  
  BÀI ĐỌC I:   2 V 2, 1. 6-14
  TIN MỪNG:  Mt 6, 1-6. 16-18

THỨ NĂM 16/06/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Hc 48, 1-15 (Hl 1-14)
  TIN MỪNG:  MT 6, 7-15

THỨ SÁU 17/06/2022  
  BÀI ĐỌC I:  2 V 11, 1-4. 9-18. 20 
  TIN MỪNG:  Mt 6, 19-23

THỨ BẢY 18/06/2022  
  BÀI ĐỌC I:  2 Sb 24, 17-25
  TIN MỪNG:  Mt 6, 24-34

TIỀN THU TRONG TUẦN
05/06/2022 $15,110 quyên trong thánh lễ 
  $370  quyên trên mạng

CHÚA BA NGÔI
Chúng ta là những con người biết suy 
nghĩ và tự do hành động, đây là cách 
chúng ta, dù là tạo vật, được tham dự 
vào thần tính của Thiên Chúa. Chúng 
ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên 
Chúa và giống Thiên Chúa, nhưng sự 
thông minh của chúng ta, khả năng suy 
nghĩ và hành động, đã bị băng hoại bởi sa ngã, lúc tội lỗi 
nhập vào thế gian. Chúng ta bị thương tổn trong tình trạng 
“concupiscence,” (ham mê nhục dục), một phần trong 
chúng ta cho tội lỗi là vui thú và hấp dẫn.  Do đó chúng ta 
nghĩ đến những điều mà đôi khi chúng ta không muốn, và 
làm những điều đôi khi chúng ta không muốn làm (Rom 
7:15). Nhưng Đức Giê-su Kitô đã đến cứu chúng ta khỏi 
án tội lỗi và sự chết, và cho chúng ta hy vọng.

Các bài đọc hôm nay, trong ngày Lễ Trọng Thể Kính 
Chúa Ba Ngôi, cho chúng ta có trông cậy. Trong Sự Khôn 
Ngoan, là khởi đầu tất cả công trình tạo dựng của Thiên 
Chúa, chúng ta nhận biết Thiên Chúa, được ban cho chúng 
ta qua ơn Chúa Thánh Thần, và được bày tỏ nơi ngôi vị
của Đức Giê-su Kitô.  Khôn ngoan là hoan lạc của Thiên 
Chúa, và chúng ta là sự ‘hoan lạc’ của Khôn Ngoan. Trong 
tất cả loài thụ tạo, chỉ riêng có chúng ta được tạo dựng 
theo giống hình ảnh của Thiên Chúa, và Ngài muốn có 
chúng ta muôn đời. Trong Khôn Ngoan là sự trông cậy – 
một ơn phát nguồn nơi Thiên Chúa và là cái giúp chúng ta 
trở về với Ngài khi chúng ta xa lạc.

Sự trông cậy đầy phong phú trong thông điệp của thánh 
Phaolo với giáo đoàn Roma: “Một khi chúng ta được đức 
tin công chính hóa, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ 
Đức Giê-su Kitô, Chúa chúng ta.” Chúng ta không còn là 
thù nghịch của Thiên Chúa; không còn bị phân cách với
Ngài. Đức Kitô đã gánh nhận lấy tất cả tội lỗi của chúng 
ta, và hòa giải chúng ta với Chúa Cha, để không còn gì, 
ngoại trừ tự do chọn lựa của chính chúng ta – có thể khiến 
chúng ta xa rời khỏi tình yêu thương của Chúa Cha. Ngay 
cả những thương tích của chúng ta cũng là quà tặng ban,
một nguồn mạch của khôn ngoan, có thể nói thế, vì nhờ 
bởi các thương tích chúng ta được bền lòng; nhờ bền lòng 
chúng ta có nhân đức; và nhờ có nhân đức, chúng ta trông 
cậy. Trông cậy không đưa đến thất vọng, vì lòng mến 
Thiên Chúa được Thánh Thần, Đấng ban cho chúng ta, đổ
xuống lòng chúng ta.  

Trông cậy là tất cả Tin mừng. Đức Giê-su không bỏ chúng 
ta, để mặc sức riêng và tùy khả năng của chúng ta. Không! 
Đức Giê-su hứa gởi Đấng Phù Trợ, là Chúa Thánh Thần, 
giúp chúng ta, hướng dẫn chúng ta, ban ơn thánh của Ngài 
giúp chúng ta tìm lối đi trong thế giới đầy tội lỗi này. Đức 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Giáo hội Công giáo quy định những 
điều gì là tội lỗi?” Bob K., 15 tuổi 
A. Danh từ tội lỗi có nhiều nghĩa khác nhau. 
Định nghĩa chính đề cập đến một suy nghĩ, lời 
nói, hành động hoặc thiếu sót đi ngược lại với lề luật 
của Thiên Chúa (Gia 4:17; GLCG 1849-50). Tóm lại, 
tội là nói “không” với Chúa. Tội là một sự sai lầm lớn 
vì nó làm mất đi thế giá của Thiên Chúa và coi thường 
luật pháp của Ngài (Gr 2: 20-22). 
 
Giáo hội nói về tội nguyên tổ và tội thực sự. Thành 
thật mà nói thì tội nguyên tổ theo nghĩa đen không hẳn 
là tội của chúng ta (GLCG 404). Nếu tổ phụ chúng ta 
không phạm tội cùng Thiên Chúa thì loài người đâu 
mất đi ân sủng của Chúa (Rô-ma 5: 12-17). Đây là một 
lỗ hổng trong tâm hồn chúng ta, nơi mà đời sống siêu 
nhiên của Chúa cư ngụ. Nó không là gì ngoài một sự 
thiếu hụt. Vì tội nguyên tổ, chúng ta lãnh chịu thừa tự 
là sự chết, một hiểu biết đen tối, một ý chí yếu ớt để 
chống lại sự dữ và hư nát, bao gồm những đau khổ của 
bệnh tật và tuổi già (Gn 2,16-17; GLCG 405). 
 
Mặt khác, tội lỗi thực sự là những gì chính chúng ta đã 
lỗi phạm. Những tội lỗi cụ thể được liệt kê trong Mười 
Điều Răn của Đức Chúa Trời (Xuất 20: 1-17). Tuy mỗi 

Kitô đã công chính hóa chúng ta và cho chúng ta chia sẻ 
trong thánh giá của Ngài, và nhờ thánh giá của Ngài, Chúa 
Thánh Thần được ban cho chúng ta và cho chúng ta sức 
mạnh trước kẻ thù. Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta 
đến chân lý.

Đức Giê-su nói, Đấng Phù Hộ sẽ dẫn chúng con đến sự 
thật. Ngài sẽ không tự mình nói, nhưng Ngài sẽ chỉ nói 
những gì Ngài nghe được. Mỗi ngày, khi chúng ta tìm tiến 
bước trong cuộc đời, Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta 
ơn thánh để hành động. Lời cầu nguyện của chúng ta hôm
nay, khi chúng ta cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa Ba 
Ngôi, là cho chúng ta được nhận thức và hành động theo 
ơn thánh ban cho chúng ta mọi ngày trong đời sống; xin 
Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn Khôn Ngoan để 
luôn nhận biết sự thật. Vì Thiên Chúa là niềm trông cậy 
của chúng ta.
 

THE MOST HOLY TRINITY
We are beings who think and freely act, which is how we 
participate in the divine nature – though as creatures. We 
have been created in God’s image and likeness, but our 
creaturely intelligence – our ability to think and to act – 
was corrupted by the Fall, when sin entered the world. We 
suffer from this condition called concupiscence – the part 
of us that finds sin fun and attractive. So we think things 
we sometimes do not want to think, and we do things we 
sometimes just do not want to do (Cf., Rom 7:15). But 
Jesus Christ came to rescue us from the wages of sin and 
death, and give us hope.
 
All of the readings today, on this Solemnity of the Most 
Holy Trinity, show us that hope.  In Wisdom, first among 
all of God’s creations, we have knowledge of God, grant-
ed to us through the gift of the Holy Spirit, and manifested 
in the person of Jesus Christ. Wisdom is God’s delight – 
and we, in turn, are Wisdom’s delight. In all of creation, 
we alone are made in God’s image and likeness, and he 
desires to live with us in eternity. In Wisdom is hope – a 
gift originating with God and one that helps us return to 
him when we stray.
 
Hope abounds in the message from Paul to the Romans. 
Since we have been justified by faith, we have peace with 
God through our Lord Jesus Christ. We are no longer
adversaries of God; we are no longer separated from him. 
Christ has taken upon himself all of our sin, and recon-
ciled us to the Father such that nothing – other than our
own free will in choosing so – can keep us from the 
Father’s love. Even our afflictions are a gift – a source of 
wisdom, one might say – for by our afflictions we gain 
endurance; through endurance, we gain character; and  

through character, we gain hope. And hope does not disap-
point because the love of God has been poured out into
our hearts through the Holy Spirit that has been given to 
us.
 
Hope is the entirety of the Gospel. Jesus did not abandon 
us, leaving us to our own strength and abilities. No! Jesus 
promised to send the Advocate – the Holy Spirit – to help 
us, to guide us, to communicate his grace as we navigate 
this sinful world. Christ has justified us and given us a 
share of his cross, and because of his cross the Holy Spirit 
is given to us to find strength in adversity. The Holy Spirit 
guides us into truth. 
 
Jesus says, the Advocate will guide you to all truth. He 
will not speak on his own, but he will speak what he 
hears.  Every single day, as we navigate our lives, the 
Holy Spirit is offering us grace to be acted upon. Our 
prayer today, as we celebrate the mystery God’s Holy 
Trinity, is that we be aware of and act on the actual graces 
given to us throughout our everyday lives; that the Spirit 
give us the Wisdom to always see the truth. For God is 
indeed our hope..
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KHẤC TÊN TRONG VƯỜN CẦU NGUYỆN
Giáo xứ xin chân thành cám ơn quý vị đã hết lòng 
ủng hộ khắc tên trong Vườn Cầu Nguyện của giáo 
xứ. Thông lệ của giáo xứ là sau thánh lễ 6 giờ chiếu 
thứ Bảy, chúng ta cùng tụ họp tại đây để đọc kinh cầu 
nguyện cho những người được khắc tên.  Hiện hai mặt 
trước đã đầy, giáo xứ vẫn tiếp tục nhận đặt khắc tên cho 
hai mặt sau của tường.

Quý vị nào muốn khắc tên cho người thân còn sống 
hoặc đã qua đời, hay cho chính mình trên hai bức tường 
trong Vườn Cầu Nguyện 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. 

điều răn đề cập đến một loại tội lỗi cụ thể, nhưng 
mỗi  điều răn đều có những tội lỗi liên quan cùng loại. 
Ví dụ, điều răn thứ năm là “Chớ giết người.” Ngoài 
việc cấm giết người rõ rệt, điều răn này cũng nghiêm 
cấm những hành vi như trả thù, lái xe liều lĩnh, làm 
gương xấu qua hành động, say rượu và những việc ảnh 
hưởng đến tính mạng con người. 
 
Một ví dụ khác là điều răn thứ bảy, “Chớ lấy của 
người.” Ngoài hành động lấy của cải người khác khi họ 
không biết, điều răn này cũng nghiêm cấm những việc 
như nhận hối lộ, gian lận thuế vụ và phá hoại tài sản 
của ai đó. 
 
Càng hiểu nhiều về đức tin, bạn sẽ càng thấy điều gì là 
đúng và điều gì sai. Hơn nữa, càng đi xưng tội nhiều 
thì tâm hồn bạn càng nhạy cảm hơn với đúng sai. Tôi 
khuyên bạn nên đọc các Mối Phúc Thật (Mt 5: 1-12) 
hoặc xét nghiệm lương tâm mình.
(Câu hỏi #97 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “What does the Catholic Church consider a sin?” 
Bob K., 15
A. The word sin is used in several different senses.  The 
main definition refers to a thought, word, action, or 
omission contrary to God’s moral law (Jas 4:17; CCC 
1849-50).  It amounts to saying “no” to God.  It is a 
great evil because it deprives God of the honor due Him 
and the respect His Laws require (Jer 2:20-22).

The Church speaks of original sin and actual sin.  Origi-
nal sin is not, strictly speaking, sin - at least not for us 
(CCC 404).  It is the loss of the grace human beings 
would have if our original parents not sinned against 
God (Rom 5:12-17).  It is the hole in our soul where 
the supernatural life of God is supposed to be.  It is not 
so much a thing as the lack of something.  Beause of 
original sin, we inherit death, a darkened intellect, a 
weakened will to resist evil and corruptibility, including 
vulnerability to sickness and old age (Gn 2:16-17; CCC 
405).

Actual sin, on the other hand, refers to sin we actually 
commit.  Specific sins are listed in the Ten Command-
ments (Ex 20:1-17).  Although each commandment 
addresses a specific sin, there are related sins under 
each of the ten.  For example, the fifth commandment is 
“You shall not kill.”  In addition to the obvious prohibi-
tion against murder, this also prohibits things like re-
venge, reckless driving, giving bad example by your 

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 Đình Tráng   $1,000
   John Cao    $100
   Walk-A-Thon   $50
   Nhóm Vovinam - Car Wash $1,015
Tính đến ngày 9 tháng 06, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,320,415. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

actions, drunkenness, and sins againt human life.
Another example is the seventh commandment, “You 
shall not steal.”  In addition to taking money from 
people without their knowing it, this commandment 
also prohibits things like accepting bribes, cheating on 
your taxes, and damaging someone’s property.

The more you learn the faith, the more you will come 
to see what is and is not sinful.  Also, the more you go 
to confession, the more sensitive your soul becomes to 
right and wrong.  I recommend reading the Beatitudes 

(Mt 5:1-12) or the examination of conscience.

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
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CHÚC MỪNG
Cha phó Hùng sẽ đi nghỉ hè từ ngày 16 – 30 tháng 6, 

và ngày 1 tháng 7 cha sẽ đi nhận nhiệm sở mới.  Chúng 
ta cùng cầu nguyện tạ ơn Chúa và chúc mừng cha phó 
Giovani Nguyễn Hùng trong trách nhiệm mới là Quản 
Nhiệm hai nhà thờ St. Stanislaus Kostka ở Anderson và 
Christ Our Light ở Navasota.
 Christ  Our Light St. Stanislaus Kostka
 510 Manley Street  1511 Highway 90 S.
 Navasota, TX 77868  Anderson, TX 77830
 ĐT 936-825-3920 ĐT 936-873-2291

Cha đã hai lần được bổ nhiệm phục vụ ở giáo xứ Các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam của chúng ta, và rất gần gũi 
với các gia đình trong giáo xứ của chúng ta. Tôi biết ơn 
cha đã giúp tôi rất nhiều trong hai năm qua lo việc mục 
vụ và hiểu các sinh hoạt cũng như quen biết được nhiều 
người trong giáo xứ.

Theo lẽ tự nhiên thì 
chúng ta muốn cha tiếp 
tục ở lại và không muốn 
cha thuyên chuyển đi 
xứ khác, nhưng là linh 
mục thì luôn có tấm 
lòng của một mục tử, 
mong mỏi đến một 
ngày làm “chủ chiên.” 
Xin cho cha được như 
ý nguyện. Chúng ta cầu 
xin Chúa ban cho cha 
tiếp tục là mục tử nhân 
hiền trong trách nhiệm 
mục vụ mới.
Cha Giuse Trần J. Khả, 
Chánh Xứ

CHÚC MỪNG
Cuối tuần vừa qua, các thầy cô lớp Giáo lý Tân Tòng đã tổ 
chức lễ mãn khóa trong ngày lễ “Chúa Thánh Thần Hiện 
Xuống” cho các em dự tòng, với sự hiện diện của Cha xứ , 
Cha phó và một số các Thầy Cô.  Các em đã được rửa tội, 
rước lễ và lãnh nhận 
bí tích Thêm Sức 
vào lễ Phục Sinh 
vừa qua.  Trong 
ngày lễ mãn khóa, 
Cha xứ đã trao giấy 
chứng nhận cho 
từng em.  Giáo xứ 
xin chúc mừng 12 
em học viên.  Cầu 
xin Chúa Thánh 
Thần luôn soi sáng 
và hướng dẫn các 
em biết sống đời 
đạo đức, thánh thiện 
để luôn được đẹp 
lòng Chúa.
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CHÚC MỪNG
Chúa nhật đầu tháng, ngày 5 tháng 6, 2022 vừa qua, Thầy 
Phó tế Nguyễn Phẩm đã rửa tội cho 5 em bé.  Giáo xứ 
xin chào đón các em vào đại gia đình con Chúa và gửi lời 
chúc mừng đến gia đình các em. 

ƠN TOÀN XÁ TRONG NGÀY THẾ GIỚI 
ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI

Văn Yên, SJ - Vatican News

Ngày 30/5, Toà Ân giải tối cao, với năng quyền Đức 
Thánh Cha Phanxicô, đã ra sắc lệnh về việc ban ơn toàn 
xá này thể theo lời thỉnh cầu của ĐHY Kevin Joseph 
Farrell, Bộ Trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, 
nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ 
hai, được ĐTC Phanxicô thiết lập, cử hành vào Chúa Nhật 
thứ tư của tháng Bảy.

Sắc lệnh viết: Ơn Toàn xá này được ban “theo các điều 
kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo 
ý Đức Giáo Hoàng) cho ông bà, người cao tuổi và tất cả 
các tín hữu, được thúc đẩy bởi tinh thần sám hối và bác ái 
thực sự, vào ngày 24 tháng 7 năm 2022, nhân Ngày Thế 
giới Ông Bà và Người cao tuổi lần thứ hai, sẽ tham dự 
Thánh Lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự 
tại Đền thờ Vatican, hoặc các cử hành khác nhau diễn ra 
trên toàn thế giới. Ơn toàn xá này có thể như một sự cầu 
bầu dành cho các linh hồn trong Luyện ngục.”

Ơn Toàn xá này cũng được ban cho những tín hữu sẽ dành 
thời gian thích đáng, bằng sự hiện diện hoặc qua phương 
tiện truyền thông, để thăm viếng những người cao tuổi 
đang cần hoặc đang gặp khó khăn (chẳng hạn như người 
bệnh, người bị bỏ rơi, tàn tật).

Ơn Toàn xá cũng được ban, với điều kiện tránh xa tội 
lỗi và ý hướng thực hiện ba điều kiện thông thường, cho 
những người già đau yếu và tất cả những người không 
thể rời khỏi nhà vì một lý do nghiêm trọng, với tinh thần 
tham dự vào các cử hành thiêng liêng của Ngày Thế giới 
Ông bà và Người cao tuổi, dâng những lời cầu nguyện, 
những đau khổ trong cuộc sống của họ lên Thiên Chúa 
Thương xót, đặc biệt trong khi theo dõi các cử hành của 
Đức Thánh Cha hoặc các cử hành khác qua các phương 
tiện truyền thông.

Sắc lệnh cũng mời gọi các linh mục, theo năng quyền 
thích hợp, sẵn sàng và quảng đại cử hành bí tích Hoà giải 
cho các tín hữu.
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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 Năm, 12 - 14 tháng 7, 
 mỗi ngày từ 2 đến 8g30 chiều  (mới thêm)
   - 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 
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 

Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse.
2. Xin tạ ơn 
3. (2) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, 

cầu cho gia đình bình an.
4. Tạ ơn và xin bình an
5. Tạ ơn và xin bình an cho gia đình
6. Xin cho gia đình bình an
7. Xin cho gia đình mạnh khỏe bằng an
8. Tạ ơn, xin bình an gia đình và như ý
9. Xin dâng các con cho Chúa.
10. (2) Xin đi đường bằng an
11. Cầu cho người đi xa được trở về nhà bình an.
12. Cầu thánh Phê-rô, xin đi làm xa được bình an.
13. Cầu cho tổ tiên và xin ơn hoán cải
14. (2) Tạ ơn và xin được chữa lành
15. Xin ơn chữa lành.
16. (2) Cầu cho gia đình bình an và được lành bệnh.
17. Xin ơn chữa lành và bình an.
18. Xin ơn bình an cho gia đình và ơn chữa lành.
19. Cầu cho 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.

20. Cầu cho tiên nhân và xin ơn bình an
21. (2) Cầu cho linh hồn các tiên nhân.
22. Cầu cho tiên nhân nội ngoại và các linh hồn
23. Cầu cho các linh hồn trong Giáo xứ đã qua đời.
24. (2) Cầu cho linh hồn các thai nhi
25. Các linh hồn mồ côi và thai nhi
26. Các linh hồn mồ côi
27. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giu-se, cầu cho 

các linh hồn.
28. (2) Tạ ơn và cầu cho các linh hồn
29. (2) Cầu cho các linh hồn.
30. Xin như ý
31. Linh hồn Cecilia
32. Linh Hồn Phê-rô
33. (8) Linh hồn Maria.
34. Linh hồn An-rê.
35. Linh hồn Giuse
36. Linh hồn Gioan Baotixita.
37. Linh hồn Giuse, cầu cho các linh hồn, xin tạ ơn và 

xin bình an
38. Lễ giỗ Linh hồn Antôn
39. Lễ giỗ Linh hồn Phêrô
40. Lễ giỗ Linh hồn Maria

41. Lễ giỗ Linh hồn Gioan Nguyễn Thanh Dũng
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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

THƯ MỜI DỰ LỄ QUAN THẦY
Hội Hai Thánh Cả Phêrô và Phaolô, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam, trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý Hội 
viên và gia đình đến tham dự chương trình Lễ Quan Thầy của 
hội vào chiều thứ Bảy, ngày 25 tháng 6, 2022:

  5g30 chiều- Rước kiệu
  6g chiều -  Thánh lễ kính Quan thầy - Hai thánh
  Phêrô và Phaolô Tông đồ - tại Đền thánh
  của Giáo xứ.

Sau thánh lễ, xin mời quý vị cùng tham dự dạ tiệc liên 
hoan với Hội tại Hội Trường nhỏ.

Thay mặt Hội, 
Hội trưởng Nguyễn Phước Đại

42. Lễ giỗ linh hồn Augustino Nguyễn văn 
Liên, Anton Vũ Ngọc Tuấn và Phaolo Nguyễn 
văn Dậu

43. Linh hồn Maria Nguyễn T. Mít
44. Linh hồn Giuse Phạm Ngọc Tuấn
45. Lễ giỗ linh hồn Anton và Maria
46. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
47. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
48. Giuse Trần Thanh Nho
49. Linh hồn Anphonso, Maria và 2 linh hồn 

Đaminh
50. Linh hồn Đaminh và Maria
51. Lễ giỗ Linh hồn Anna
52. Linh hồn linh mục Phêrô
53. Giỗ Linh hồn Đaminh Vũ Gia Quyến
54. Linh hồn Tadeo và họ hàng thân thuộc
55. Lễ giỗ linh hồn Maria
56. Lễ giỗ Linh hồn Toma và Maria
57. Linh hồn Gioan Nguyễn V. Ông
58. Lễ giỗ Linh hồn Maria và xin ơn bình an
59. Xin bình an, tạ ơn và cầu cho Linh hồn Teresa
60. Linh hồn Maria Nguyễn Katie
61. Lễ giỗ Linh hồn Gioan Baotixita
62. Linh hồn Maria Bùi Thi Lệ Thoa
63. Linh hồn Maria Phượng, Vincente Chương và 

các thân nhân
64. Linh hồn Phêrô Phú, Giuse Thanh, Phêrô Thơ và 

các linh hồn
65. Linh hồn Maria Phương, Vicente Chương, Giuse 

Trường, Giuse Thanh . . .
66. Cầu cho 2 linh hồn Maria và gia đình bình an.
67. Các linh hồn An-tôn, Maria, Lucia, 2 linh hồn 

Giu-se, 2 linh hồn Theresa, Phao-lô, Phê-rô và 
các linh hồn.

68. Linh hồn Maria và linh hồn Phanxico Xavie, giỗ 
13 năm.

69. Linh hồn Đaminh Nguyễn Thanh Phán và Maria 
Nguyễn Thị Tuyết, lễ giỗ

70. Linh hồn Giu-se Phạm Ngọc An, giỗ 100 ngày.
71. Linh hồn Giu-se, lễ giỗ.
72. Linh hồn Giu-se, mới qua đời tại Ohio.
73. Linh hồn Theresa Ngọc 7 tuổi, mới qua đời tại 

Việt Nam.
74. Linh hồn Maria, mới qua đời.
75. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
76. Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
77. Linh hồn Phanxico Xavie Lâm Ngọc Ngoan.
78. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
79. Linh hồn Đaminh Nguyễn Trung Thành và linh 

hồn Micae Nguyễn Hồng Phúc.
80. Linh hồn Đaminh và Maria.
81. Linh hồn Đôminicô và Anna.
82. Hội Legio Mariae xin cầu cho các hội viên nhân 

kỷ niệm lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội, bổn mạng 
của Curia.

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
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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.

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, xin ghi danh lấy hẹn  tại các 
bàn bên ngoài Đền Thánh.  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 để đời

QUYÊN TIỀN TUẦN SAU

Vào Lễ Mình Máu Thánh Chúa tuần sau, tất cả quyên góp của 
mỗi giáo xứ trong Tổng giáo phận Galveston-Houston sẽ được 
dùng để hỗ trợ các chủng sinh của giáo phận đang theo học tại 
chủng viện St. Mary.
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BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C

BÀI ĐỌC 1: St 14, 18-20
“Ông mang bánh và rượu tới”.

Trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, Menkixêđê là vua thành Salem, 
đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên 
Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin 
Thiên Chúa Tối Cao và Đấng tạo thành trời đất chúc 
phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa 
Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay 
ông”. Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả 
chiến lợi phẩm.   Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 109, 1. 2. 3. 4
Đáp: Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm 
hàm Menkixêđê (c. 4bc).

Xướng:
1. Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy 
ngồi bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê 
dưới chân Con”. - Đáp.

2. Đức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng 
quyền bính của Ngài, rằng: “Con hãy thống trị giữa 

CÁC LỚP HỌC MIỄN PHÍ VỀ THẦN HỌC 
VÀ THỰC HÀNH TÍNH HIỆP HÀNH ĐỂ 
CHUẨN BỊ THƯỢNG HỘI ĐỒNG 2023

Từ tháng 7 tới đây, để chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng 
Giám mục năm 2023 tại Roma, Giáo hội châu Mỹ Latinh, 
với sự tài trợ của các Hội đồng Giám mục châu Mỹ Lat-
inh, và Liên Hội đồng Giám mục Châu Á (FABC), sẽ mở 
các lớp thần học trực tuyến miễn phí cho các giám mục, 
linh mục, tu sĩ và giáo dân, để đồng hành với việc đào tạo 
thần học và thực hành tính hiệp hành.
Hồng Thủy - Vatican News

Chương trình được điều phối bởi các thành viên của ủy 
ban Thần Học của Uỷ ban Tổng Thư ký của Thượng 
Hội đồng Giám mục, là những người đang cộng tác với 
chương trình Formación Continua của Học viện Thần học 
và Sứ vụ Boston của Dòng Tên.  Chương trình này là dự 
án đầu tiên của tất cả các tổ chức hợp tác với nhau để hỗ 
trợ Thượng Hội đồng.

Thông cáo của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á nói rằng 
“Chúng tôi mời các bạn tham gia vào thử thách tưởng 
tượng và xây dựng Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba.” 
Những người “đã được kêu gọi tham gia vào quá trình 
canh tân Giáo hội” được mời đăng ký và tham gia các 
khóa học trực tuyến về thần học và thực hành “tính hiệp 
hành” như một phần của dự án hai năm của Giáo hội.

Các lớp học sẽ bằng các ngôn ngữ Anh, Pháp, Ý, Tây Ban 
Nha và Bồ Đào Nha, với các diễn giả đến từ nhiều nơi 
trên thế giới, và sẽ được bắt đầu từ tháng tới.  Các môn 
học sẽ bao gồm các chủ đề về “Sự Phân định chung và 
đưa ra quyết định trong Giáo hội”, “Sự Phân định Chung 
để xây dựng sự đồng thuận”, “Việc đưa ra quyết định 
trong Giáo hội” và “Lãnh đạo và quản trị trong Giáo hội.”

“Thượng hội đồng về tính hiệp hành,” có chủ đề “Vì 
một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ 
vụ,” là một tiến trình kéo dài hai năm do Đức Thánh Cha 
Phanxicô khởi xướng vào tháng 10/2021.

Link đăng ký khoá học: 
https://formaciononline.bc.edu/es/register-home/

Tiến trình này giúp cho các nhà lãnh đạo Giáo hội cộng 
tác và tham khảo ý kiến của mọi thành phần Dân Chúa, 
và ngay cả những người có niềm tin đối nghịch với Giáo 
hội Công giáo. Nó nhằm “tạo cơ hội cho toàn thể Dân 
Chúa cùng nhau phân định cách tiến bước trên con đường 
trở thành một Giáo hội hiệp hành hơn về lâu dài”. (Licas 
03/06/2022)

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
– Trần Thiên Ân

Xuân qua én cũng đi qua
Niềm vui ở lại với ta suốt đời

Công thành danh toại rạng ngời
Gia đình êm ấm ơn trời riêng ban.

Đâu là hạnh phúc thế gian
Có Cha có Mẹ muôn vàn yêu thương

Con cái hiếu thảo bốn phương
Vui lòng Cha Mẹ vượt tường khổ đau.

Hạnh phúc ơi đến mau mau
Và luôn ở lại cho nhau tiếng cười

Gia đình là lộc bởi trời
Con cái là lộc trong người Mẹ Cha.
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Xin ủng hộ các cơ sở thương 
mại đã hỗ trợ cho Bản Tin của 
Giáo xứ sau đây

quân thù”. - Đáp.

3. “Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con 
giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng: trước rạng 
đông, tựa hồ sương sa, Ta đã sinh hạ ra Con”. - Đáp.

4. Đức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: “Con 
là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”. 
- Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 11, 23-26
“Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc 
Chúa chịu chết”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 
hữu Cô-rin-tô.
Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa 
điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu 
trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra 
và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình 
Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà 
nhớ đến Ta”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, 
Người cầm lấy chén và phán: “Chén này là Tân Ước 
trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm 
việc này mà nhớ đến Ta”. Vì mỗi khi anh em ăn bánh 
và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu 
chết, cho tới khi Chúa lại đến.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:  Ga 6, 51-52
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống 
từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”.  - 
Alleluia.

TIN MỪNG:   Lc 9, 11b-17
“Tất cả đều ăn no nê”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên 
Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy 
khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: 
“Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các 
làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, 
vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói 
với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả 
lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, 
trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông 
này”. Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn 
đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm 
mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả 
ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai 
con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân 
phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. 
Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười 
hai thúng miếng vụn còn dư lại  Đó là lời Chúa. 
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