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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 Mình Máu Thánh Chúa Năm C   19 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 

MÌNH MÁU THÁNH 
CHÚA KITÔ
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LỊCH PHỤNG VỤ
19 Tháng 6, 2022 - 25 Tháng 6, 2022  - Ngày Hiền Phụ / 
Father’s Day

CHÚA NHẬT 19/06/2022 - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
  BÀI ĐỌC I: St 14, 18-20
  “Ông mang bánh và rượu tới”.
  BÀI ĐỌC II:   1 Cr 11, 23-26
  “Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc 
  Chúa chịu chết”.
  TIN MỪNG:  Lc 9, 11b-17
  “Tất cả đều ăn no nê”.

THỨ HAI 20/06/2022  
  BÀI ĐỌC I:    2 V 17, 5-8. 13-15a. 18
  TIN MỪNG:  Mt 7, 1-5

THỨ BA 21/06/2022  Thánh Aloysius Gonzaga, Tu sĩ - Lễ 
nhớ
  BÀI ĐỌC I:    2 V 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36
  TIN MỪNG:  Mt 7, 6. 12-14

THỨ TƯ 22/06/2022  
  BÀI ĐỌC I:   2 V 22, 8-13; 23, 1-3
  TIN MỪNG:  Mt 7, 15-20

THỨ NĂM 23/06/2022 Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 
- Lễ kính 
  BÀI ĐỌC I:   Gr 1, 4-10
  BÀI ĐỌC II:  1 Pr 1, 8-12
  TIN MỪNG:  Lc 1, 5-17

THỨ SÁU 24/06/2022   Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lễ 
trọng
  BÀI ĐỌC I:  Ed 34, 11-16 
  BÀI ĐỌC II: Rm 5, 5-11
  TIN MỪNG:  Lc 15, 3-7

THỨ BẢY 25/06/2022  Kính Trái Tim Vô Nhiễm Đồng 
Trinh Maria - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:  Ac 2, 2. 10-14. 18-19

TIỀN THU TRONG TUẦN
12/06/2022 $14,817 quyên trong thánh lễ 
  $110  quyên trên mạng

MÌNH MÁU THÁNH 
CỰC TRỌNG CHÚA KITÔ

Khi cử hành trọng thể lễ Kính Mình và 
Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta cũng 
giống như đám đông trong Tin mừng. 
Đám đông đã đi theo Chúa Giê-su đến 
vùng thôn quê – nhưng họ đang tìm kiếm 
điều gì? Chúa Giê-su đã tỏ cho họ thấy 
Ngài có uy quyền trong lời nói và việc làm. Ngài đã chữa 
lành những người đau yếu tật nguyền và cho người chết 
sống lại. Hiển nhiên những việc này đủ lôi cuốn một số 
người đi theo Ngài đến nơi hoang vắng mà không cần 
chuẩn bị. Có thể một số người đã đến để tìm điều gì đó 
khác hơn, như nghe về nước Thiên Chúa và lời hứa chữa 
lành và sự sống mới, hay là để được cảm nghiệm ơn chữa 
lành cho chính họ hoặc cho những người thân yêu.

Đây là một trong những trường hợp khó có thể biết được 
địa điểm là nơi cô quạnh hay lòng nhiều người đang cô 
quạnh muốn được Chúa chạm tới. Do đó, họ đã sẵn lòng 
đi theo Ngài – liều mình trong lúc tối trời, đói khát và 
đường dài xa nhà chỉ vì muốn gặp con người đầy uy lực 
này. Và ở đây Chúa Giê-su gặp họ và thấy các ước mong 
sâu thẳm của họ - không phải chỉ là các nhu cầu của ăn 
phần xác, nhưng cả nhu cầu cảm thông và chăm sóc của 
ngài.

Chúng ta cũng đến để gặp Chúa với hy vọng và các nhu 
cầu. Ở đây Chúa Giê-su thiết lập một thế giới Thánh Thể 
nơi chúng ta có thể cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài và 
mong được điều tốt hơn, vì cũng thế, ở đây không con tim 
cô độc nào phải ra đi trong đói khát.

Trong mỗi Thánh Lễ, Chúa Giê-su thỏa mãn các nhu 
cầu của chúng ta với tình yêu vô điều kiện của Ngài, 
nuôi dưỡng chúng ta trong nhu cầu thể xác và tinh thần. 
Nơi đây chúng ta biết tại sao Giáo Hội gọi Thánh Thể 
là “nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu.” 
GLCG 1324).  Thánh Thể là nguồn mạch vì Chúa Giê-su 
là nguồn mạch đức tin của chúng ta, và là cao điểm của 
đức tin vì chúng ta được chía sẻ trong việc phục sinh và 
sự sống của Chúa. Trong Thánh Thể chúng ta đón nhận 
chính Chúa Giê-su – mình và máu, linh hồn và thần tính 
của Ngài, nuôi dưỡng chúng ta những lúc cô độc thường 
có trong cảm nghiệm của con người, trấn an chúng ta là 
Chúa luôn ở gần bên.

Khi chuẩn bị rước Lễ, chúng ta lặp lại lời của viên đội 
trưởng trong Tin mừng, trong lúc nguy khốn, gặp cùng 
một Chúa Giê-su: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự 
vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn 
con sẽ lành mạnh. Mỗi lần lãnh nhận ơn cao trọng này từ 



Trang 3

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Có phải Chúa Kitô hiện diện trong 
Bí tích Thánh Thể nhiều hơn trong xã hội 
không?” Ravi D., 17 tuổi. 
Đ: Trước hết chúng ta cần hiểu rõ Chúa Giêsu 
hiện diện trong xã hội như thế nào. Chúa 
Giêsu hiện hữu trong xã hội vì Ngài là Thiên Chúa, và 
Thiên Chúa thì ở khắp mọi nơi và trong mọi sự bằng 
quyền năng, bản chất và hiểu biết của Ngài (Gr 23: 23-
24). 
 
Chúa Giêsu cũng hiện diện trong xã hội vì mỗi người 
chúng ta được tạo dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa 
và Chúa Giêsu là hiện thân tối cao của hình ảnh đó (Gn 
1,27; Cl 1,15; GLCG 1701). Đây là lý do tại sao Ngài 
có thể nói về những người nghèo rằng: “Những gì anh 
em đã làm cho những người bé nhỏ nhất ở đây … là 
anh em đã làm cho chính Ta” (Mt 25:40). 
 
Và Chúa Giêsu hiện diện trong xã hội qua lời mời gọi 
của Chúa Thánh Thần để mọi người đến hiệp thông với 
Đức Chúa Cha qua Hội Thánh (Ga 15,26-27). 
 
Sau hết, Đức Kitô hiện diện trong xã hội vì chính Ngài 
là thân thể của Giáo hội: trong giáo lý của Ngài, trong 
giáo dân, các linh mục / tu sĩ, và trên hết mọi sự, trong 
Bí tích Thánh Thể (Mt 18, 19-20; GLCG 1373). 
 
Chúa Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể rõ ràng 
hơn nhiều so với sự hiện diện của Ngài trong xã hội. 
Trong xã hội, Ngài hiện diện dưới hình thức tâm linh 
thuần túy. Tuy sự hiện diện trong Thánh Thể chỉ gián 
tiếp qua bánh và rượu, nhưng sự hiện hữu của Chúa 
Giêsu Kitô là sự thật và hoàn toàn: Mình, Máu, Linh 
hồn và Thần tính (Ga 6:55; GLCG 1374). 
 
Đây là lý do tại sao chúng ta phải sùng bái trước nhà 
tạm của Chúa trong nhà thờ: Chúa Giê-su Kitô thật sự 
hiện diện ở đó một cách đặc biệt. Đây là lý do tại sao 

trời cao, chúng ta cần làm với lòng tôn kính biết ơn và tôn 
thờ, tin nhận như lời thánh Phaolo nhắc nhở rằng chúng ta 
công bố sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô cho đến khi 
Ngài lại đến trong vinh quang. Trong hình bánh và rượu, 
Chúa Kitô thực sự hiện diện trong bản thể để thỏa mãn 
các nhu cầu căn bản nơi chúng ta- đó là được yêu thương 
và dưỡng nuôi.
LM Giuse Trần J. Khả

MOST HOLY 
BODY AND BLOOD OF CHRIST

As we celebrate this Solemnity of the Most Holy Body 
and Blood of Christ, we are in many ways like the Gospel 
crowd. The crowd has followed Jesus into the countryside 
– but what were they looking for? Jesus has shown him-
self to be mighty in word and deed. He cured the sick and 
raise the dead to life. Clearly this was enough to inspire 
some to follow him unprepared into this lonely place. 
Maybe others came in search of something more – to hear 
more about God’s kingdom and its promise of healing and 
new life, or to experience that healing in their own lives or 
in the lives of those they loved.

This is one of those Gospel moments when it is hard to 
know if it was only the location that was lonely or the 
hearts of so many yearning for his holy touch. So, they 
are willing to follow him – willing to risk the darkness, 
hunger, and even the long walk home just to be with this 
powerful person. And it is here that Jesus meets them and 
their deepest needs – not only their physical need for food, 
but their need for his compassionate care and concern.

We, too, have come with our hopes and needs to encoun-
ter Jesus. Here Jesus creates a Eucharistic world where we 
can experience his real presence and the hope of some-
thing better – for here, too, no lonely heart goes hungry!

At every Mass, Jesus meets our needs by giving us his 
unconditional love, physically and spiritually nourishing 
our needs. Here we see why the Church calls the Eucharist 
“the source and summit of the Christian life” (CCC 1324). 
It is source because Jesus is the source of our faith, and it 
is summit as our faith is ultimately about a sharing in his 
resurrection and life. In the Eucharist we truly receive the 
same Jesus – his body, blood, soul, and divinity, nourish-
ing us for those lonely moments that are so often part of 
our human experience, reassuring us that God is always 
near.

As we prepare to receive holy Communion, we will 
repeat the words of the centurion from the Gospel who, 

in a moment of crisis in his life, encountered that same 
Jesus: Lord, I am not worthy that you should enter un-
der my roof, but only say the word and my soul shall be 
healed. Every time we receive this great gift from heaven, 
we should do so with reverence and appreciation in awe, 
knowing as Paul reminds us that we are proclaiming 
Christ’s death and resurrection until he comes again in 
glory. Here in the signs of bread and wine, Christ truly and 
substantially present meets our most basic needs – to be 
loved and to be nourished.
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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:

(Ủng hộ tuần vừa qua:)
   Lê Hiếu    $1,000
   Ẩn danh    $130
(Xin đính chính từ tuần trước:)
   John Cao    $1,000
   Vũ Đình Tráng   $100

Tính đến ngày 16 tháng 06, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,321,545. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

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

chúng ta tỏ lòng tôn kính khi đến gần Mình Thánh 
Chúa (GLCG 1418). Đây là lý do tại sao chúng ta chầu 
Thánh Thể, thờ lạy Thánh Thể Chúa Kitô như là Chúa. 
Và đây cũng là lý do tại sao chúng ta quỳ gối khi được 
truyền phép, quỳ gối trước Thiên Chúa, Đấng tạo dựng 
chúng ta. 
 
Thật là một mầu nhiệm lớn lao biết bao khi trong Bí 
tích Thánh Thể, Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Rỗi và Chúa 
của vũ trụ đến với chúng ta, qua hình ảnh đơn giản của 
Ngài là thức ăn nuôi cơ thể chúng ta. Và Ngài cũng 
thực sự là lương thực cho cả tâm hồn chúng ta nữa (Ga 
6:56)
(Câu hỏi #87 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “Is Christ more present in the Eucharist than He 
is in society?” Ravi D., 17.
A: First we need to be clear about how Jesus is pres-
ent in society.  Jesus is present in society because He is 
God, and God is everywhere and in everything by His 
power, essence and knowledge (Jer 23:23-24).

Jesus is also present in society because each person is 
made in God’s image and Jesus is the supreme embodi-
ment of that image (Gn 1:27; Col 1:15; CCC 1701).  
That is why He could say of the poor, “Whatever you 
do to the least of these ... you do to me” (Mt 25:40).

And Jesus is present in society through His Holy Spirit 
calling all to communion with the Father in the Church 
(Jn 15:26-27).

Finally, Christ is present in society insofar as He is in 
the Church herself: in His Word, in His people, in His 
priests, and above all, in the Holy Eucharist (Mt 18:19-
20; CCC 1373).

In the Eucharist, however, Christ is present in a much 
more profound way than He is in society as a whole.  
In society He is present in a purely spiritual manner. 
Though the Eucharistic Presence of Christ is, in a sense, 
concealed by the appearances of bread and wine, Jesus 
Christ is really, truly and substantially present there, 
Body, Blood, Soul and Divinity (Jn 6:55; CCC 1374).

This is why we genuflect before the tabernacle at 
church: Christ is present there in a unique way.  This is 
why we show reverence when approaching Holy Com-
munion (CCC 1418).  This is why we have Eucharistic 
adoration, worshiping the Eucharist Christ as God.  

And this is why we kneel at the consecration, bending 
our knees before the God who made us.

How great a mystery it is that in the Eucharist, the Cre-
ator, Savior and Lord of the universe comes to us, His 
mere creatures, in the form of food for our bodies.  And 
He is truly food for our souls as well (Jn 6:56).

PHÂN ƯU
Giáo xứ vừa nhận được tin buồn

Bà MARIA NGUYỄN THỊ ẤT
vừa qua đời ngày 9 tháng 6 năm 2022,
tại Houston. Hưởng thượng thọ 95 tuổi.

Bà TERESA TRẦN THỊ THÚY LIỄU
vừa qua đời ngày 12 tháng 6 năm 2022,

tại Houston. Hưởng thọ 60 tuổi.

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

Trường sinh với Chúa trên nước hằng sống.
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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. 

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, 5 - 7 tháng 7, 
 mỗi ngày từ 2 đến 8g30 chiều  (mới thêm)
 - Thứ Ba - thứ Năm, 12 - 14 tháng 7, 
 mỗi ngày từ 2 đến 8g30 chiều
 - 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 
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WORLD YOUTH DAY 2023
The next World Youth Day (WYD) will be held in Lisbon, 
Portugal, in August 2023, and all young adults (ages 18-
39) are invited to join the archdiocesan pilgrimage! World 
Youth Day is an incredible opportunity to deepen your 
faith and immerse yourself in the true universality of the 
Church by interacting with young Catholics from all over 
the world.

There are two options of trips hosted by the Archdiocese 
of Galveston-Houston:
1. Basic Trip (10 days): July 30-August 7, 2023: $2,575 

(land package) – includes a trip to Fatima before 
WYD begins 

2. Extended Trip (14 days): July 26-August 7, 2023: 
$3,494 (land package) – includes days in Madrid, To-
ledo, Avila, and Fatima before WYD begins

This cost includes all lodging, most meals, WYD registra-
tion fees, and ground transportation on day trips (Madrid, 
Toledo, Avila, and Fatima). All pilgrims will be respon-
sible for purchasing their own air flight transportation. All 
pilgrims will also be encouraged to purchase a travel pro-
tection policy.  Full itinerary details are available online at 
https://VersoMinistries.com/ArchGH. 

Register at www.archgh.org/wyd2023   To register, you 
will need to submit a deposit of $300. The remaining 
amount due will be collected at 7 points throughout the 
year. Register early to stay on schedule and keep pay-
ments smaller! All payments are due in full by April 2023.
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CHÚC MỪNG

Thứ Bảy 11 tháng 6, 
2022, Cha Xứ đã cử 
hành thánh lễ Hôn phối 
cho Anh Chị Diêu Cam 
Minh và Nguyễn Ngọc 
Trâm.  Giáo xứ xin gửi 
lời chúc mừng đến gia 
đình hai họ Diêu & 
Nguyễn.  Cầu xin Chúa 
chúc phúc trên gia đình 
mới này và ban cho Cô 
dâu & Chú rể được thật 
nhiều vui vẻ, hạnh phúc.

THÔNG BÁO

Ban Chấp hành Hội Phêrô - Phaolô trân trọng kính mời 
quý Hội trưởng, Đoàn trưởng các đoàn thể Công giáo 
tiến hành và Ban Trị sự cùng tham dự Đại lễ mừng kính 
Hai Thánh cả Tông đồ Phêrô và Phaolô, là quan thầy của 
hội.  Thánh lễ sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 25 
tháng 6 năm 2022, lúc 6 giờ chiều tại Đền Thánh.  
Trước thánh lễ có rước kiệu cung nghinh hai Thánh 
vào lúc 5g30 chiều.  Sau thánh lễ, xin mời tất cả quý vị 
dự tiệc liên hoan tại Hội Trường nhỏ của giáo xứ.

Ban Chấp hành xin trân trọng kính mời,
Hội trưởng Andre Nguyễn Phước Đại

TIỆC CÁM ƠN
Giáo xứ xin cám ơn tất cả các công khó và những thời giờ 
quí báu mà quý Ông bà, anh chị em đã bỏ ra để giúp giáo 
xứ trong cuối tuần Hội Chợ Phục Sinh/ Crawfish Festival.  
Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý vị và gia đình.
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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 Thánh Linh   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
Chúng ta 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.  Giáo xứ xin cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của 
quý giáo dân đã ghi tên tham dự.  Tuần đầu tiên ghi danh, chúng 
ta chỉ có hai tuần cuối tháng 7, từ thứ Ba đến thứ Bảy.  Tuần 
trước, giáo xứ xin thêm được 3 ngày: 14, 15 và 16 tháng 7, và 
đến tuần này lại thêm được 3 ngày 5, 6 và 7 tháng 7, cũng từ thứ 
Ba đến thứ Năm, coi như là đủ 4 tuần của tháng 7.  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 LẦN HAI
Cuối tuần sau, giáo xứ sẽ có quyên tiền lần hai cho quỹ Cứu Trợ 
từ thiện của Đức Giáo Hoàng (Peter’s Pence Collection).
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Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Xin tạ ơn
2. Tạ ơn Chúa Đức Mẹ và xin ơn làm cha mẹ
3. Xin dâng các con cho Chúa.
4. Xin ơn chữa lành và bình an gia đình
5. Tạ ơn và xin cho gia đình bình an hạnh phúc
6. (2) Xin bình an cho gia đình
7. Cầu bình an và sức khỏe cho gia đình
8. Cầu cho gia đình được khỏe mạnh bình an.
9. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, đã gìn 

giữ gia đình đi xa và trở về bình an.
10. Tạ ơn hồng ân Thiên Chúa đã ban cho cháu bé 

Ellie được khỏe mạnh bình an.
11. Xin cho công việc làm ăn được tốt đẹp
12. Xin đi đường bình an.
13. Cầu cho những người đi xa được về nhà bình an
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 nhân kỷ niệm 65 năm thành hôn và 
cầu cho linh hồn tiên nhân.

16. Cầu cho linh hồn tiên nhân và các linh hồn.
17. Các linh hồn trong Giáo xứ đã qua đời.
18. Cầu cho các linh hồn và các thai nhi.
19. Cầu cho các linh hồn thai nhi và mồ côi.
20. (2) Cầu cho các linh hồn.
21. Tạ ơn Thánh Tâm Chúa Giê-su, xin cầu theo ý chỉ
22. Xin như ý
23. (4) Linh Hồn Giuse
24. (2) Linh hồn Maria
25. Linh hồn Phê-rô.
26. Linh hồn Tô-ma.
27. Linh hồn Martha.
28. Linh Maria, Gioan Baotixita và các linh hồn

29. Linh hồn Phanxico Phong

NGÀY CỦA CHA
CỬ HÀNH VÒNG QUANH THẾ GIỚI

Mai Phương (Tinmung.net)
Hầu hết mọi người trên khắp thế giới đều mừng Ngày của 
Cha, nhưng nhiều nơi thì ngày để tôn vinh người cha lại 
không giống nhau. Phong tục và tập quán tại nhiều nơi có 
thể khác với những gì bạn được biết và do đó Ngày của 
Cha đã được mừng để phù hợp với những nơi ấy.

Ghi dấu đầu tiên cử hành Ngày của Cha đã được tìm thấy 
trong các phế tích của Babylon. Gần 4.000 năm trước, 
một cậu bé tên là Elmesu đã biết khắc một lời nhắn trên 
một tấm thẻ làm bằng đất sét gửi lời mừng cho ông bố của 
cậu. Em cầu chúc sức khoẻ cuộc sống lâu dài cho ông bố 
Babylon của mình. Không ai biết những gì đã xảy ra cho 
Elmesu và cha của em sau đó, nhưng truyền thống của 
việc có một ngày đặc biệt để  tôn vinh những người cha 
vẫn tiếp tục qua thời gian tại các quốc gia trên toàn thế 
giới.

Tại nhiều quốc gia, nơi mà Giáo hội Công giáo có một 
ảnh hưởng quan trọng về văn hóa, Ngày của Cha được tổ 
chức vào ngày Lễ Thánh Giuse (19-3). Trong thời gian 
gần đây, một kỷ niệm có tính cách thế tục không liên quan 
đến tôn giáo nào, Ngày của Cha đã được tổ chức tại nhiều 
nước để phản ảnh sự đa dạng có chiều hướng tăng lên của 
những người sống ở đó. Một số gia đình còn chọn một 
ngày đặc biệt để cử hành Ngày của Cha mà không liên hệ 
gì đến ngày mừng chính thức, và có một số ông bố thực 
sự may mắn để chào mừng Ngày của Cha 2 lần mỗi năm!
Còn nơi bạn đang sinh sống thì Ngày của Cha được mừng 
vào dịp nào? Ngày của Cha được mừng vào những dịp 
khác nhau như:

• Argentina, Canada, Chile,  Pháp, Nhật Bản, Hà Lan, 
Vương quốc Anh, Hoa Kỳ - Chúa Nhật thứ ba trong 
tháng 6.

• Australia, New Zealand - Chúa Nhật đầu tiên tháng 9.
• Bỉ - Lễ Thánh Giuse (19-3) và Chúa Nhật thứ hai 

trong tháng 6.
• Brazil - Chúa Nhật thứ hai trong tháng 8.
• Bulgaria - ngày 20 tháng 6.
• Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thuỵ Điển - Chúa Nhật 

thứ hai trong tháng 11.
• Đức - Lễ Chúa Lên Trời.

• Litva - Chúa Nhật đầu tiên vào tháng 6.
• Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha - Lễ kính thánh Giuse ngày 

19-3.
• Đài Loan - ngày 8-8 (trong ngôn ngữ tiếng Trung 

Quốc tại Đài Loan, con số chỉ ngày 8-8 phát âm giống 
như “pa pa…” là âm thanh trẻ măng sữa phát âm gọi 
người cha của bé).

• Thái Lan: ngày 5-12 (đây là sinh nhật của Vua Bhumi-
bol Adulyadej).

Mừng Ngày của Cha là để nhắc đến vai trò “cột trụ” trong 
gia đình. Cần lắm một chỗ dựa cho những người vợ và cần 
lắm một mái che chắn bảo vệ cho con cái. Được như thế 
thì Ngày của Cha mới có sự trọn vẹn ý nghĩa và là dịp để 
chúng ta vui mừng.

Happy Father’s Day!
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BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 13 Thường niên Năm C

BÀI ĐỌC 1: 1 V 19, 16b. 19-21
“Êlisê đi theo Êlia”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: 
“Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy 
xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi”.

Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con ông Saphát, đang cày ruộng 
với mười hai cặp bò, chính ông đang dẫn cày cặp thứ 
mười hai. Khi Êlia đến trước ông, thì đặt áo choàng 
mình trên ông. Lập tức ông bỏ bò lại và chạy theo Êlia 
mà nói rằng: “Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo 
ngài”. Êlia nói với ông: “Ngươi đi đi, rồi trở lại, ta có 
làm gì ngươi đâu?” Êlisê rời Êlia, rồi bắt một đôi bò 
làm thịt, lấy cày làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Đoạn 
ông đi theo làm đầy tớ Êlia.   Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11
Đáp: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 
5a).

Xướng:
1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa 
Chúa. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa tể con; Chúa 
là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài 
nắm giữ vận mạng của con. - Đáp.

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên 
bảo, đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm 
khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì 
Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. - Đáp.

3) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, 
ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì 
Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ, cũng 
không để thánh nhân của Ngài thấy điều hư nát. - Đáp.

4) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự 
no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay 
hữu Chúa tới muôn đời. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Gl 4, 31b - 5, 1. 13-18 (Hl 5, 1. 13-18)
“Anh em được kêu gọi để được tự do”.

30. Linh hồn Gioanna, Giuse và các linh hồn
31. Lễ giỗ 21 năm linh hồn Maria
32. Lễ giỗ 17 năm linh hồn Giuse và linh hồn Anna
33. Hai linh hồn Phêrô và 3 linh hồn Maria
34. Linh hồn Teresa mới qua đời
35. Lễ giỗ 2 linh hồn Giuse và Maria
36. Hai linh hồn Giuse và Phêrô
37. Tạ ơn Đức Mẹ và cầu cho linh hồn An-tôn.
38. Tạ ơn Chúa, cầu bình an cho gia đình và cho 

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

39. Cầu cho gia đình bình an và cho 2 linh hồn 
Maria.

40. Các linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Long, linh 
hồn Phanxico Xavie Nguyễn Văn Hỷ, Anna 
Dương Thị Nhận, linh hồn Nguyễn Văn Hoan và 
Nguyễn Thị Điểm.

41. Linh hồn Phê-rô Nguyễn Quốc Giang, giỗ 14 
năm.

42. Linh hồn Phanxico Xavie, giỗ 6 năm.
43. Linh hồn linh mục Vicente Bùi Bằng Đoàn, giỗ 

2 năm.
44. Linh hồn Maria Lê Thị Trinh, giỗ 2 năm.
45. Linh hồn Anthony Fujimoto Tan, giỗ 100 ngày.
46. Linh hồn Maria Hoàng Duyên Jessica, giỗ 100 

ngày.
47. Linh hồn Maria Trịnh Thị Hội, lễ giỗ
48. Linh hồn Phê-rô và Anna, lễ giỗ.
49. Linh hồn Gioan Baotixita, lễ giỗ.
50. Linh hồn Giu-se và Isave, lễ giỗ.
51. Linh hồn Gioan, lễ giỗ.
52. Linh hồn Theresa Trần Thị Liễu Elizabeth, mới 

qua đời tại Houston. (Lễ đưa chân)
53. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Ất (Bà Ru), mới 

qua đời tại Houston.
54. Linh hồn Theresa, mới qua đời tại Việt Nam.
55. Linh hồn Anna, mới qua đời.
56. Linh hồn Phê-rô Trần Đức Tuấn.
57. Linh hồn Gia-cô-bê Châu Văn Bính.
58. Linh hồn Phanxico Xavie Lâm Ngọc Ngoan
59. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa.
60. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
61. Linh hồn Phê-rô Nguyễn Văn Mậu.
62. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Phúc.
63. Linh hồn Giuse Nguyễn Sự.
64. Linh hồn Giuse Trần Phú.
65. Linh hồn Đaminh Nguyễn Trung Thành và linh 

hồn Micae Nguyễn Hồng Phúc.
66. Linh hồn Phanxico Xavie.
67. Linh hồn Maria và An-tôn.
68. Linh hồn Phê-rô và Đaminh.

69. Linh hồn Anna, Maria Theresa.
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Xin ủng hộ các cơ sở thương 
mại đã hỗ trợ cho Bản Tin của 
Giáo xứ sau đây

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.
Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà 
Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng 
vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa.

Hỡi anh em, anh em được tự do, nhưng đừng lấy nê tự 
do mà sống theo xác thịt; trái lại, anh em hãy lấy bác 
ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng, tất 
cả lề luật tóm lại trong lời này: “Ngươi hãy yêu mến 
tha nhân như chính mình ngươi”. Nhưng nếu anh em 
cắn xé và phân thây nhau, anh em hãy coi chừng kẻo 
huỷ diệt nhau. Tôi nói điều này là: Anh em hãy sống 
theo thần trí, và đừng tìm thoả mãn theo đam mê xác 
thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần 
trí thì chống lại xác thịt; giữa đôi bên có sự chống đối 
nhau, khiến anh em không thi hành được những điều 
anh em mong muốn. Nhưng nếu anh em được thần trí 
hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề luật nữa.  
Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:  1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ 
Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời 
đời.  - Alleluia.

TIN MỪNG:   Lc 9, 51-62
“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù 
Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, 
Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai 
những người đưa tin đi trước Người. Những người 
này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi 
sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp 
Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai 
môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, 
Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu 
huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách 
các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục 
mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để 
cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.

Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: “Dù Thầy đi 
đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy 
rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người 
không có chỗ gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: 
“Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi 
chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ 
chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước 
Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy 
Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia 
đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay 
vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng 
với Nước Thiên Chúa”  Đó là lời Chúa. 
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