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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 Tuần 13 Thường Niên Năm C   26 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 

ĐI THEO CHÚA
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LỊCH PHỤNG VỤ
26 Tháng 6, 2022 - 02 Tháng 7, 2022 

CHÚA NHẬT 26/06/2022 - Tuần 13 Thường Niên
  BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 16b. 19-21
  “Êlisê đi theo Êlia”.
  BÀI ĐỌC II:   Gl 4, 31b - 5, 1. 13-18 (Hl 5, 1. 13-18)
  “Anh em được kêu gọi để được tự do”.
  TIN MỪNG:  Lc 9, 51-62
  “Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù 
  Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”.

THỨ HAI 27/06/2022  
  BÀI ĐỌC I:    Am 2, 6-10. 13-16
  TIN MỪNG:  Mt 8, 18-22

THỨ BA 28/06/2022  
  BÀI ĐỌC I:    Am 3, 1-8; 4, 11-12
  TIN MỪNG:  Mt 8, 23-27

THỨ TƯ 29/06/2022  Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ 
- Lễ trọng
  BÀI ĐỌC I:   Cv 12, 1-11
  BÀI ĐỌC II: 2 Tm 4, 6-8. 17-18
  TIN MỪNG:  Mt 16, 13-19

THỨ NĂM 30/06/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Am 7, 10-17
  TIN MỪNG:  Mt 9, 1-8

THỨ SÁU 01/06/2022   
  BÀI ĐỌC I:   Am 8, 4-6. 9-12
  TIN MỪNG:  Mt 9, 9-13

THỨ BẢY 02/06/2022  
  BÀI ĐỌC I:  Am 9, 11-15
  TIN MỪNG:  Mt 9, 14-17

TIỀN THU TRONG TUẦN
19/06/2022 $13,818 quyên trong thánh lễ 
  $110  quyên trên mạng

ĐI THEO CHÚA

Khi Chúa gọi chúng ta làm theo ý Chúa, 
mỗi người phải đáp lại lời mời gọi đó 
bằng hành vi của đức tin. Nếu chúng ta 
yêu mến Chúa hết lòng và muốn phụng 
sự Chúa thì việc vâng lời đi theo tiếng gọi 
cần được mau mắn không trì hoãn hay 
thoái thác.

Chúa nói với Elijah là Elisha được chọn làm người kế vị. 
Elisha cũng nhận ra rằng ông phải bỏ mọi sự và đi ngay 
lập tức, do đó ông đã bỏ ruộng cầy của nhà cha ông, giết 
bò làm tiệc đãi người nhà. Không quay trở lại, Elisha rời 
bỏ gia đình và đi theo Elijah làm môn đệ. Cuộc trao đổi 
giữa Elijah và Elisha báo trước về việc Chúa Giêsu gọi và 
thái độ đáp lại của các môn đệ khi họ bỏ tất cả và đi theo 
Chúa.

Chúa Giêsu sai Mười Hai Tông Đồ ra đi làm sứ vụ. Chúa 
nói với các ông là Ngài sẽ bị bắt và bị giết. Sau đó Ngài 
đưa Phêrô, Giacôbê, Gioan lên núi Tabor và họ đã chứng 
kiến dung mạo của Ngài thay đổi trước mắt họ. Rồi Chúa 
nói với họ về cuộc thương khó của Ngài, những người 
được tuyển chọn này đã được nhìn thấy chút vinh quang 
của Chúa Kitô Phục Sinh. Điều này là để cho họ nhớ câu 
truyện của Chúa Giêsu không kết thúc ở cái chết. Điều 
xảy ra cho Ngài ở lúc đen tối nhất sẽ lại là lúc tốt đẹp 
nhất. Các môn đệ lúc đó không hiểu điều được tỏ lộ cho 
họ, nhưng họ vẫn đi theo Chúa.

Chúa Giêsu tiếp tục gặp nhiều chống đối trong nỗ lực tìm 
cứu những ngườì đã hư mất. Mỗi ngày một giảm bớt đi số 
người muốn đi theo Ngài, và lúc này họ nhận ra là Chúa 
Giêsu đang đi lên Giêrusalem để chịu chết, và họ không 
biết chắc là họ có muốn tiếp tục theo Ngài để cũng phải 
chuốc lấy khổ nhục và chịu chết. Nhưng giữa lúc như 
thế, một số người đã tuyên bố họ sẽ tiếp tục đi theo Chúa 
Giê-su, và có người Chúa Giêsu đích thân mời gọi, Hãy 
theo Ta.

Chúa Giêsu đang gọi tất cả mỗi người chúng ta. Ngài 
gọi chúng ta làm tiên tri, làm Tông Đồ, làm môn đệ, làm 
những người bạn, để phục vụ nhau trong tình yêu, như 
thánh Phaolo khuyến khích các tín hữu Galata trong bài 
đọc thứ hai. “Đừng lấy nê tự do mà sống theo xác thịt 
nữa.” Dù chúng ta bất xứng, không sẵn lòng, hay lo sợ, 
chúng ta học tin tưởng nơi Thiên Chúa và bỏ lại tất cả để 
đi theo Chúa, hầu Ngài có thể dẫn chúng ta cùng Ngài đến 
với Thiên Chúa Cha trên trời.
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Bí tích Thêm Sức là gì?” Tary O., 14 
tuổi 
Đ: Thêm sức là một trong ba bí tích khai 
tâm; hai bí tích kia là bí tích Rửa Tội và bí 
tích  Thánh Thể (GLCG 1212). Ba bí tích này làm cho 
chúng ta trở nên một phần tử - hoặc trở thành một phần 
tử hoàn hảo hơn - của Giáo hội Chúa Kitô. 
 
Bí tích Thêm sức là bí tích mà Đức Chúa Thánh Thần 
đến với chúng ta một cách triệt để sau khi được rửa tội 
để hỗ trợ cho chúng ta (Từ “Confirmation” có nghĩa 
là “giúp sức”), mở lòng chúng ta để đón nhận ân sủng 
của phép rửa cách sâu đậm hơn và làm cho chúng ta 
trở thành “những người chiến sĩ của Chúa Kitô”. Qua 
bí tích Thêm Sức, chúng ta được trang bị khả năng đặc 
biệt để truyền bá và bênh vực đức tin qua lời nói và 
việc làm, với tư cách là chứng nhân của Chúa Giê-su 
(Cv 8: 14-19, 19: 1-6; GLCG 1285, 1316). 
 
Thường thì các đức giám mục ban truyền bí tích, tuy 
các linh mục cũng có thể được bề trên cho phép trong 
những trường hợp đặc biệt (GLCG 1313, 1314). Khi 
ban truyền, người truyền phép dơ tay cao trên những 
người được chịu phép, cầu nguyện cho họ và xức dầu 
Thánh cho họ (GLCG 1320). 
 
Dầu được sử dụng vì nó là biểu tượng của sức mạnh. 
Vào thời xưa, các vận động viên sử dụng dầu làm mềm 
cơ bắp của họ để chuẩn bị cho cuộc thi. Về mặt tinh 
thần, chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc chạy đua tinh 
thần trong đời sống trước mắt. 
 
Nhiều người trẻ thường thờ ơ với bí tích Thêm Sức. Có 
thể là việc giảng dạy giáo lý thiếu chu đáo hoặc tuổi 
trẻ bị ảnh hưởng quá độ của truyền hình, phim ảnh và 
văn hóa xã hội. Dù thế nào đi nữa, họ cần biết rằng họ 
không thể coi thường những điều về Thiên Chúa. Có 
lẽ phải đợi tới khi lên thiên đàng, chúng ta mới thấy rõ 
hơn vai trò quan trọng của bí tích Thêm Sức trong việc 
đưa chúng ta đến với an bình và hạnh phúc bên Chúa.
(Câu hỏi #88 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “What is confirmation?” Tary O., 14
A: Confirmation is one of the three sacraments of ini-
tiation; the others are baptism and the Holy Eucharist 
(CCC 1212).  These sacraments make us part of - or 

more fully part of - Christ’s Church.

RESPONSE TO GOD

When God calls us to do his will, each person must an-
swer that call with an act of faith. If we love the Lord with 
all our heart and wish to serve him well, then our obedi-
ence to his call should be given without delay or excuse.

The voice of God tells Elijah that Elisha has been chosen 
to be his successor. Elisha realizes he must leave every-
thing and go immediately, so he lays down the reigns 
to his father’s plow, then slaughters the oxen and feeds 
their flesh to his people. There is no turning back – Elisha 
leaves his home and follow[s] Elijah as his attendant. This 
interaction between Elijah and Elisha portends the call 
from Jesus the response of the Apostles when they would 
lay down their nets and follow him.

Jesus sent the Twelve Apostles on their first missionary 
journey. Then, Jesus told his Apostles that he was going 
to be arrested and put to death. After that, he took Peter, 
James, and John up on Mount Tabor and they saw Jesus 
transfigured before them. Thus, as Jesus spoke of his com-
ing passion, these chosen few were privileged to be given 
a glimpse of the risen Christ.. This was meant to remind 
them that Jesus’ story does not end in death. What appears 
to be his darkest hour will be his finest. The disciples have 
not yet fully understood what has been revealed to them, 
but still they follow.

Jesus meets increasing resistance to his efforts to seek and 
save the lost. Fewer and fewer people wish to accompany 
him, for they now realize that Jesus is going to Jerusalem 
and die, and they are not sure they wish to follow him any 
further if it might mean suffering and death for them as 
well! But in the midst of this, there are some who declare 
they will follow Jesus, and there is another to whom Jesus 
calls, follow me. 

The Lord is calling all of us. He calls us to be prophets, 
Apostles, disciples, friends, to serve one another through 
love, as Paul encouraged the Galatians in today’s second 
reading “Do not use this freedom as an opportunity for the 
flesh.”

Whether we feel unworthy, unwilling, or afraid, we learn 
to trust in the Lord and leave it all behind and follow 
him, that he might lead us to join Him with the Father in 
heaven. 
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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:

   Koicha, LLC  $500
   Vũ Đức Vương  $200
   AC Đài và Hải   $2,000
   AC Nghĩa & Thanh  $500

Tính đến ngày 23 tháng 06, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,324,745. 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

PHÂN ƯU
Giáo xứ vừa nhận được tin buồn

Ông ANPHONGSO TRẦN THẾ HÙNG
vừa qua đời ngày 17 tháng 6 năm 2022,
tại Houston. Hưởng thượng thọ 79 tuổi.

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

sinh với Chúa trên nước hằng sống.

Confirmation is the sacrament by which the Holy 
Spirit comes to us in a radical ways after baptism to 
strengthen us (Confirmation means “strengthening”), 
to increase and deepen the grace of our baptism and to 
make us “soldiers for Christ.”  Through the sacrament 
of confirmation, we are specially equipped to spread 
and defend the faith by word and deed, as witnesses of 
Jesus (Acts 8:14-19, 19:1-6; CCC 1285, 1316).

The bishop usually confers the sacrament, though 
priests can also do so in special circumstances with 
permission (CCC 1313, 1314).  The minister of the sac-
rament extends his hands over those to be confirmed, 
prays over them and anoints them with holy oil (CCC 
1320).

Oil is used because it is a symbol of strength.  In an-
cient times, athletes used oil to limber up their muscles 
to prepare for the contest.  In spiritual terms, we are 
being prepared for the spiritual contest ahead of us.

All too often young people are apathetic to confirma-
tion.  Perhaps this is beause of poor catechetical instruc-
tion or because they are overstimulated with television, 
movies and popular culture.  Either way, they need to 
know that the things of God are not to be taken lightly.  
I suspect that when we get to heaven, we will see the 
crucial role our confirmation played in bringing us to 

external peace and happiness with God. 

THƯ MỜI CỦA HUYNH ĐOÀN ĐA MINH
Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, giáo xứ GXCTTĐVN, 
xin thông báo và kính mời Quí Đoàn viên Huynh đoàn 
Giáo dân Đa Minh cùng đến tham dự Buổi Nguyệt Hội 
Hằng Tháng, vào thứ Bảy, ngày 02 tháng 07 năm 2022, 
tại Nhà thờ lúc 8g30 sáng.

THƯ MỜI CỦA HỘI CÁC BÀ MẸ
Xin kính mời các bà, các Chị hội Các Bà Mẹ Công 
Gíao đến tham dự Thánh Lễ đầu tháng của hội vào 
Chúa nhật tuần tới, mùng 3 tháng 07 lúc 9 giờ sáng.  
Xin mời các hội viên mặc áo dài xanh đồng phục tham 
dự Thánh Lễ. Xin cám ơn.

CHUYỆN VUI!!!
Một anh thanh niên sau bao năm tháng làm ăn cực nhọc 
mà mãi chưa giàu,vào một buổi chiều nọ, anh đến quỳ 
trước mặt Chúa và cầu nguyện như sau:
- Lạy Chúa, nếu Ngài không phiền thì cho phép con 
được hỏi Ngài câu này?  
Chúa trả lời: - Con cứ hỏi Ta bất cứ điều gì mà con 
muốn, Ta sẽ trả lời cho con.
Anh thanh niên liền hỏi:  - Thưa Chúa, một nghìn năm 
đối với Ngài là bao lâu?
Chúa trả lời:  - Một giây.
Anh ta nói tiếp:  - Thưa Chúa, xin cho con hỏi câu này 
nữa: Một nghìn tỉ đô-la đối với Đức Chúa là bao nhiêu?
Chúa trả lời:   - Chỉ đáng một xu con ơi!
Lúc này anh ta vô cùng mừng rỡ trong lòng và nói tiếp:
- Thưa Chúa, xin Chúa hãy cho con một xu của Ngài!
Chúa mỉm cười, nhìn anh thanh niên rồi trả lời:
- Vậy con hãy đợi Ta một giây.
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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
 - 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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Joseph Nguyễn Khoa Alex
Joseph Daniels Joseph Alexander

Cecilia Phan Trân Ashlee
Maria Vũ Hân Casey

Joseph Hoàng Minh Đức
Dominic Đỗ Đức Duy

Maria Phan  Emily
Teresa Trần Linh Evelyn

Joseph Nguyễn  Hiếu
Michael Vũ Bảo-Phi Iveen

Maria Trần Ý-Nhi Jacklynn
Giles Vũ Minhkhang Jaden

Anna Nguyễn  Jennifer
Maria Trần Vi Jessica

Vincent Mạc Thái Kenny
Teresa Vũ Anh Kim

Anna Võ Tâm Như Misa
Theresa Nguyễn  Samantha

Joseph Phan  Steven
Thomas Trần Hoàng Thomas
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CHÚC MỪNG!   CHÚC MỪNG!
LỚP THÊM SỨC

2021 -2022

Maria Võ Phạm Khả Ái
Joseph Nguyễn Công Alex

Joseph Trần Thái Hòa Carden
Joseph Võ  Cardin

Joseph Nguyễn  Danny
Valentine Huỳnh  Gloria

Maria Vũ Hoa Hallie
Paul Đỗ Minh Hào

Maria Đinh Kim Herleen
John Nguyễn  Jimmy

Dominic Nguyễn Thiên Ân John-Paul
Therese Nguyễn Quỳnh Trang Kassidy

Teresa Võ Thiên-Ngân Katelyn
Maria Phạm  Kim

Raphael Lê Tân Ryan
Joseph Lê  Tommy

Dominic Nguyễn Minh Toàn Tyler
Peter Trần Vinh Vinson
Joseph Huỳnh Đạt Vũ

Teresa Trương Nguyễn Hoàng Vy

Anthony Đỗ An Thinh Anthony
Therese Tạ Quỳnh Vy Ashlee
Matthew Trần Huấn Brian

Joseph Phạm  Caleb
Maria Nguyễn Hồng Jenny

Maria Trần Mai-Trinh Kayla
Peter Phạm Phi Kenneth
Therese Hoàng  Kimberly

Theresa Nguyễn  Kylie
Maria Phạm Loan Leena

Maria Trần Thảo-My Lilly
James Nguyễn Xuân-Huy Mason

Joseph Nguyễn Minh Mẫn Mathew
Paul Lê An Phong

Maria Nguyễn Ý-Nhi Sophia
Francis Xavier Nguyễn Lê Đức Tâm

Therese Nguyễn  Tina
Thomas Hồ Thăng Trenton

Maria Trần Nguyễn Kim Yến
Joseph Phạm Sáng Aaron

Joseph Nguyễn Khoa Alex
Joseph Daniels Joseph Alexander

Cecilia Phan Trân Ashlee
Maria Vũ Hân Casey

Joseph Hoàng Minh Đức
Dominic Đỗ Đức Duy

Maria Phan  Emily
Teresa Trần Linh Evelyn

Joseph Nguyễn  Hiếu
Michael Vũ Bảo-Phi Iveen

Maria Trần Ý-Nhi Jacklynn
Giles Vũ Minhkhang Jaden

Anna Nguyễn  Jennifer
Maria Trần Vi Jessica

Vincent Mạc Thái Kenny
Teresa Vũ Anh Kim

Anna Võ Tâm Như Misa
Theresa Nguyễn  Samantha

Joseph Phan  Steven
Thomas Trần Hoàng Thomas

Chúng con nài xin Chúa ban Thánh Thần xuống để Ngài soi sáng và hướng 
dẫn chúng con.  Xin cho chúng con sống làm chứng nhân cho các ơn chúng 
con lãnh nhận trong bí tích Thêm Sức.
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TỔNG GIÁO PHẬN CÓ NGUỒN GỐC 
ĐÀO TẠO LINH MỤC TỪ GIỮA THẾ KỶ 19

Texas Catholic Herald
Ảnh chụp Chủng viện St. Mary vào năm 1906, khi được 
chuyển đến bờ vịnh Galveston ở LaPorte vào tháng 10 
năm 1900, một tháng sau khi cơn bão lớn năm 1900 tàn 
phá Galveston. (Ảnh do Cục Lưu trữ cung cấp) 
 
HOUSTON - Trong lịch sử 175 năm của Tổng Giáo phận, 
đang được chào mừng trong năm nay, Chủng viện Thánh 
Mary là một trong những địa danh được hình thành vào 
giữa thế kỷ 19. 
 
Chủng viện St. Mary là trường thần học để huấn luyện cá 
tính, tâm linh, học vấn và mục vụ cho nam giới trở thành 
linh mục cho giáo hội Công giáo Rôma. Chủng viện được 
xây dựng từ năm 1901 ở La Porte. Khi đó, St. Mary là 
chủng viện Công giáo duy nhất ở tiểu bang Texas.  Vào 
tháng 9 năm 1954, chủng viện được chuyển đến địa điểm 
hiện tại ở số 9845 đường Memorial Drive, Houston. Mục 
tiêu của trường là đào tạo linh mục cho các giáo phận ở 
phía Nam và Tây Nam Hoa Kỳ, phản ảnh nét đa dạng của 
nhiều dân tộc và nền văn hóa trong cộng đồng Công giáo. 
 
Hiện chủng viện được đặt dưới sự giám sát của Văn phòng 
Ơn Gọi, thành lập năm 1964, để chăm sóc cho các chủng 
sinh đang theo học.  Cha Richard McNeillie, giám đốc 
Văn phòng, cho biết là có 44 người đang theo học tại đại 
chủng viện, một con số đang liên tục gia tăng trong những 
năm gần đây. 
 
Là một trong hơn 60 tổ chức mục vụ đang nhận được hỗ 
trợ từ Quỹ Dịch vụ Giáo phận (DSF), Cha McNeillie cho 
biết ngân quỹ này là huyết mạch cho các hoạt động của 
Văn phòng Ơn Gọi để hỗ trợ chủng sinh. Khi các tín hữu 
đóng góp cho DSF, họ trực tiếp hỗ trợ việc đào tạo các 
linh mục và tu sĩ trong tương lai, cũng như giúp những 
người trẻ trong Tổng giáo phận nhận ra lời kêu gọi lãnh 
nhận thiên chức của họ. 

 
Cha McNeillie nói: “Văn phòng Ơn Gọi là văn phòng của 
chủng sinh. “Chúng tôi tài trợ tất cả các chủng sinh trong 
thời gian đào tạo, bao gồm học phí và tiền ăn ở của họ, 
hoàn toàn được DSF tài trợ. Tôi xin cảm ơn thật nhiều đến 
những ai đã góp phần hỗ trợ để cho phép chúng tôi giúp 
những người đàn ông này trở thành những linh mục tuyệt 
vời mà Tổng giáo phận đang rất cần. ” 
 
Một chủng sinh tại Chủng viện St. Mary trong 5 năm, 
thầy Nguyễn Việt cho biết thầy đã nhận được nhiều giúp 
đỡ từ các chương trình và dịch vụ do Văn phòng Ơn Gọi 
mở ra cho thanh niên, thiếu nữ trong thời gian tu trì.  Thầy 
Nguyễn nói: “Trong thời gian tôi tìm hiểu tại chủng viện, 
văn phòng đã tạo nhiều cơ hội để tìm hiểu và làm sáng tỏ 
ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời của tôi, chẳng hạn 
như các buổi họp hàng tháng của chương trình Khám phá 
Con đường Ít Đi Lại (Discover the Road Lass Traveled) 
và Khóa Tĩnh Tâm Ơn Gọi của Đàn ông (Men’s Discern-
ment Retreat).”. “Bây giờ là một chủng sinh, Văn phòng 
Ơn Gọi vẫn tiếp tục hỗ trợ tôi bằng cách cổ võ cho tôi 
trong suốt quá trình đào tạo trong chủng viện, tạo nhiều sự 
kiện và những buổi họp mặt để tôi xây dựng tình huynh đệ 
với các anh em trong Tổng giáo phận, cũng như cung cấp 
những cơ hội để tôi có thể phục vụ giáo dân của Chúa. ”  

Ngoài sự hỗ trợ về mọi mặt trong thời gian học tập tại 
chủng viện, thầy đã chứng kiến   và tham gia vào những 
sinh hoạt của các tổ chức khác đang nhận sự hỗ trợ của 
DSF.  Nguyễn cho biết: “Cá nhân tôi đã thấy và tham gia 
vào các tổ chức khác do DSF tài trợ, trước và khi đang là 
một chủng sinh. “Trước khi vào chủng viện, tôi được đào 
tạo là một nhân viên trợ tá nha khoa và đã tình nguyện 
nhiều lần tại Phòng khám San José. Tôi đã chứng kiến   và 
tham gia vào nhiều dịch vụ nha khoa và y tế quan trọng 
đến đời sống đang được cung cấp cho con cái Chúa ”. 
 
Để biết thêm chi tiết về các chương trình Ơn gọi trong 
tương lai hoặc biết thêm về cách khuyến khích cầu nguyện 
cho các ơn gọi ở cấp giáo xứ, hãy truy cập trang mạng 
của Văn phòng Ơn gọi tại houstonvocations.com hoặc 
gọi 713-652-8239. Muốn tìm hiểu thêm về Chủng viện St. 
Mary, hãy truy cập smseminary.org hoặc gọi 713-686-
4345.  Để tìm hiểu thêm về DSF và các hoạt động được 
quỹ hỗ trợ, hãy truy cập www.archgh.org/dsf. 
 
DSF hỗ trợ hơn 60 tổ chức/nhóm - cung cấp dịch vụ trực 
tiếp hay về giáo dục - cần nguồn tài khoản quan trọng này 
để duy trì hoạt động. Với món quà quý báu qua DSF của 
quý vị, 100% được chuyển trực tiếp vào việc hỗ trợ của 
các nhóm này.
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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 đã ghi tên lấy hẹn chụp hình làm sổ danh bộ giáo xứ 
trong 3 tuần qua.  Vì nhiều gia đình vẫn chưa đăng ký nên giáo 
xứ đã xin thêm được một thợ chụp hình nữa cho cả tuần lễ 19 
đến 23 tháng 7, thứ Ba đến thứ Bảy.  Vì vậy, mỗi chỗ hẹn trong 
tuần đó có thể hẹn thêm cho một gia đình nữa.  Tuần này là tuần 
cuối nhận ghi danh sau các thánh lễ.  Sau Chúa nhật 26 tháng 6, 
quý vị chỉ có thể ghi danh qua Văn phòng Giáo xứ nếu còn chỗ.  
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 này, giáo xứ sẽ có quyên tiền lần hai cho quỹ Cứu Trợ 
từ thiện của Đức Giáo Hoàng (Peter’s Pence Collection).  Vào 
cuối tuần sau, mùng 2-3 tháng 7, 2022, giáo xứ sẽ có quyên tiền 
lần thứ hai để giúp trả chi phí rỡ nhà thờ cũ ($58,000), dự trù sẽ 
thực hiện trong tháng Tám.  Xin quý vị rộng tay giúp đỡ.
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BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 14 Thường niên Năm C

BÀI ĐỌC 1: Is 66, 10-14c
“Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.
Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy 
những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các 
ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui 
mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an 
ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh 
quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: “Ta sẽ 
làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh 
quang chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được 
bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu 
gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, 
và tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi 
sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi 
sẽ nẩy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn 
tay của Chúa”.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 và 20
Đáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa 
(c. 1).

Xướng:
1) Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca 
ngợi vinh quang danh Người, hãy kính dâng Người lời 
khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh 
ngạc thay sự nghiệp Chúa. - Đáp.

2) Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen 
danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của 
Thiên Chúa, Người thi thố những chuyện kinh ngạc 
giữa con cái người ta! - Đáp.

3) Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã 
đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa. 
Với quyền năng, Người thống trị tới muôn đời. - Đáp.

4) Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, 
Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết 
bao! Chúc tụng Chúa là Đấng không hất hủi lời tôi 
nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi. - 
Đáp.

BÀI ĐỌC II: Gl 6, 14-18
“Tôi mang trong mình tôi những dấu thánh của Chúa 
Giêsu”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.
Anh em thân mến, phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình 
về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã 
chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian. Vì chưng 

Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY

1. Cám ơn Ba Đấng
2. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
3. Tạ ơn kỷ niệm thành hôn
4. Xin ơn bằng an
5. Xin cho gia đình bình an
6. Xin đi đuờng bìng an
7. Xin khỏe mạnh và việc làm ăn thuận lợi
8. Linh hồn các tiên nhân và mồ côi
9. Cầu cho các linh hồn
10. Xin như ý nguyện
11. Linh hồn Maria
12. Linh hồn Phêrô
13. Linh hồn Giuse
14. Linh hồn Teresa
15. Linh hồn cha Phêrô Nguyễn Văn Bằng
16. Linh hồn phêrô và Giuse
17. Linh hồn Đaminh và Micae
18. Lễ giỗ linh hồn Phêrô
19. (2) Hai Linh hồn Phêrô
20. Linh hồn Maria Catarina, Đaminh và tiên nhân
21. Hai linh hồn Maria
22. Linh hồn Gioankim Bùi Kim Thao
23. Linh hồn Phêrô Hiếu và Phêrô Khang
24. Linh hồn bà Đoàn Kim Loan và linh hồn Phêrô
25. Linh hồn Gioan Phạm Ngọc Hiền
26. Linh hồn Giacobe, Giuse và 2 Maria
27. Linh hồn Antôn Nguyễxn Văn Đoàn
28. Linh hồn Phêrô Nguyễn Đức Minh
29. Linh hồn Phanxico Phạm Đình Phúc
30. Linh hồn Phêrô  Nguyễn Văn Phi
31. Linh hồn Giuse Nguyễn Duy Hùng
32. Linh hồn Gioan Nguyễn Thanh Dũng
33. 3 Linh hồn Phêrô và Linh hồn Anna
34. Các linh hồn Anphongso, Maria, Đaminh và các 

linh hồn
35. Tạ ơn và cầu cho 2 linh hồn Đaminh
36. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
37. Linh hồn ông bà cha mẹ và các Linh hồn mồ côi
38. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
39. Xin như ý và cầu cho các linh hồn Phanxico và 

Đaminh
40. Lễ giỗ 2 linh hồn Phêrô và Matta
41. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Rin
42. Linh hồn Phêrô Trần Văn Mô
43. Linh hồn Giacôbê và linh hồn các thân nhăn
44. Lễ giỗ Linh hồn Phêrô Phạm Thuận
45. Linh hồn Teresa và các linh hồn
46. Linh hồn Phêrô và Anna
47. Linh hồn Rosa, Phêrô và linh hồn các tổ tiên

DSF
Số gia đình đã đóng  283
Số tiền góp    $65,660
Mục tiêu giáo xứ   $84,000
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Xin ủng hộ các cơ sở thương 
mại đã hỗ trợ cho Bản Tin của 
Giáo xứ sau đây

trong Đức Kitô, có cắt bì hay không cũng chẳng có 
giá trị gì, điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. 
Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những 
ai rập theo quy tắc đó, và cho cả Israel của Thiên Chúa 
nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa; 
vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu.  
Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Đức Giêsu Kitô, 
Chúa chúng ta, ở cùng anh em! Amen.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:  Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, 
thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, 
và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”.  - Alleluia.

TIN MỪNG:    Lc 10, 1-9 hoặc 1-12. 17-20
“Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và 
sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các 
thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các 
ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các 
con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. 
Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở 
giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, 
giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, 
trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu 
ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con 

sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về 
với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những 
thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi 
nhà này sang nhà nọ.

“Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con 
hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các 
bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên 
Chúa đã đến gần các ngươi’.

“Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các 
con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: ‘Cả đến bụi 
đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng 
tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi 
hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần’. Ta 
bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan 
dung hơn thành này”.
 
Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: 
“Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng 
phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời 
sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con 
quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ 
thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù 
vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục 
các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được 
ghi trên trời”.  Đó là lời Chúa. 
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