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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 14 Thường Niên Năm C   03 Tháng 07 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 

MỪNG LỄ ĐỘC LẬP
HAPPY INDEPENDENCE DAY
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CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

Bài Tin mừng hôm nay giúp chúng ta 
hiểu căn diện tính Kitô hữu của chúng 
ta. Chúa Giêsu kêu gọi nhóm 12 và sai 
họ đi rao giảng và chữa lành, bây giờ 
Ngài lại sai thêm 72 môn đệ đi với cùng 
thông điệp và công việc như thế. Như 
vậy thì sự khác biệt giữa Tông đồ và 
môn đệ là gì? 

Theo định nghĩa, môn đệ là người theo học hay đi theo: 
người học trò. Mỗi người chúng ta, nhờ phép rửa, được 
trở nên người môn đệ của Đức Kitô.  Tông đồ là một 
người được sai đi - để rao giảng và chia sẻ các giáo huấn 
với những người khác. Hai tước hiệu này khác nhau 
nhưng có liên hệ với nhau – để rõ hơn, một người phải là 
môn đệ trước khi là tông đồ. Nếu không thì lấy gì mà chia 
sẻ và rao giảng?

Thánh Phaolô, viết cho giáo đoàn Galata, biết về sự khác 
biệt này và nhận cả hai danh hiệu. Khởi sự là người đi bắt 
đạo, Phaolô gặp Đức Kitô khi đang trên đường đi Damas-
co và được ơn cải hóa khác thường để trở nên môn đệ Đức 
Kitô. Nhờ bởi cảm nghiệm giây phút đổi đời đó, với sự 
chứng nhận của các môn đệ khác và cộng đoàn ở Damas-
co, Phaolo được trang bị để trở thành môn đệ và tông đồ. 
Nói theo lịch sử, Thánh Kinh và Giáo Hội đã dành tước 
hiệu Tông Đồ viết chữ hoa để nói về nhóm 12, hay viết 
chữ thường để nói về những người trong thời của Chúa 
Giêsu được sai đi nhân danh Chúa để rao giảng. Tất cả các 
Tông Đồ là môn đệ, nhưng không phải tất cả các môn đệ 
đều là tông đồ. Nói cách đơn giản, chúng ta có thể đã nghe 
nói “chúng ta trở thành môn đệ qua bí tích Rửa tội và tông 
đồ khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức. 

Quan tâm ở đây không đặt nặng ở tước hiệu nhưng ở vai 
trò. Chúng ta cũng phải đón nhận Tin mừng và làm cho 
Tin mừng trở nên của chính mình, trở nên môn đệ không 
phải chỉ là biết về những thử thách và niềm vui, nhưng 
là chủ tâm sống và thực hành các đòi hỏi của Tin mừng 
trong đời sống hàng ngày. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể 
sẵn sàng để mang tước hiệu là các tông đồ.

Nhiều người thường hỏi tại sao việc tham gia vào sinh 
hoạt sống động của giáo xứ lại là điều quan trọng cho 
danh tính của chúng ta. Câu trả lời thật đơn giản. Giáo xứ 
là nơi để các tín hữu tìm thấy các phương tiện và cơ hội 
thăng tiến như người môn đệ và tông đồ. Giáo xứ là nhà 
cầu nguyện, trường huấn luyện, và là nơi nương ẩn khi 
cần. Giáo xứ là nơi giúp trang bị cho các tín hữu ở mọi 
tầng lớp biết sẵn sàng sống và chia sẻ Tin mừng.

LỊCH PHỤNG VỤ
03 Tháng 7, 2022 - 09 Tháng 7, 2022 

CHÚA NHẬT 03/07/2022 - Tuần 14 Thường Niên
  BÀI ĐỌC I: Is 66, 10-14c
  “Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”.
  BÀI ĐỌC II:   Gl 6, 14-18
  “Tôi mang trong mình tôi những dấu thánh của Chúa
  Giêsu”.
  TIN MỪNG:  Lc 10, 1-9 hoặc 1-12. 17-20
  “Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”.

THỨ HAI 04/07/2022    Lễ Độc Lập Hoa Kỳ
  BÀI ĐỌC I:   Hs 2, 16. 17c-18. 21-22 
  TIN MỪNG:  Mt 9, 18-26

THỨ BA 05/07/2022  
  BÀI ĐỌC I:    Hs 8, 4-7. 11-13
  TIN MỪNG:  Mt 9, 32-38

THỨ TƯ 06/07/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Hs 10, 1-3. 7-8. 12
  TIN MỪNG:  Mt 10, 1-7

THỨ NĂM 07/07/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Hs 11: 1-4, 8e-9
  TIN MỪNG:  Mt 10, 7-15

THỨ SÁU 08/07/2022   
  BÀI ĐỌC I:   Hs 14, 2-10
  TIN MỪNG:  Mt 10, 16-23

THỨ BẢY 09/07/2022  
  BÀI ĐỌC I:  Is 6, 1-8
  TIN MỪNG:  Mt 10, 24-33

TIỀN THU TRONG TUẦN
26/06/2022 $18,737 quyên trong thánh lễ 
  $120  quyên trên mạng
  $5,616  quyên lần hai
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Người Công giáo có được phép phá 
thai vì bất cứ lý do gì không?” Katie V., 14 
tuổi 
Đ: Vì phá thai là hành vi trực tiếp lấy đi một 
mạng người vô tội, chúng ta không bao giờ 
được cố ý phá thai hoặc giúp người khác làm vậy 
(Xuất 20:13; GLCG 2271). Tôi biết rằng có những tình 
huống khó khăn, chẳng hạn như khi bào thai gây nguy 
hiểm đến tính mạng của người mẹ, đứa trẻ được thụ 
thai do bị hãm hiếp hoặc loạn luân, hoặc đứa trẻ bị tàn 
tật nặng. Những vấn đề này không thể xem là chuyện 
nhỏ. Nhưng dù khó khăn (thậm chí là bi thảm) thế nào, 
những hoàn cảnh này cũng không thể biện minh cho 
việc giết một người vô tội. 
 
Hơn nữa, nhờ y học hiện đại, những trường hợp làm 
nguy hiểm tính mạng của người mẹ thật sự là rất hiếm. 
 
Phải phân biệt phá thai trực tiếp với phá thai gián tiếp. 
Phá thai gián tiếp xảy ra khi cái chết của thai nhi không 
cố ý và là hậu quả gián tiếp của một chữa trị cần thiết 
để ngăn chặn một tình trạng bệnh lý nguy hiểm. 
 
Một trong những tình trạng như vậy là mang thai ngoài 
tử cung, nơi bào thai làm tổ và bắt đầu phát triển bên 
ngoài tử cung (thường là trong ống dẫn trứng). Trường 
hợp này có thể đe dọa tính mạng của người mẹ. Theo 
nguyên tắc đạo đức tác động kép, tế bào bị bệnh hoặc 
nguy hiểm của ống dẫn trứng có thể được cắt bỏ, ngay 
cả khi tế bào đó cũng là nơi thai nhi được cấy ghép. Cái 
chết của thai nhi là một hậu quả không may và ngoài ý 
muốn (mặc dù có thể biết trước) của việc chữa bệnh. 
 
Mặc dù một số phương cách cố định liên quan đến các 
tình huống như mang thai ngoài tử cung rất rõ ràng, 
xét đoán các thủ thuật y tế về mặt đạo đức có thể khác 
nhau tùy trường hợp cụ thể. Trong những trường hợp 
này, bạn nên tham khảo ý kiến   của một nhà thần học 
của đạo Công giáo và một bác sĩ y khoa. 
 
Về vấn nạn bị hiếp dâm hoặc loạn luân, các nghiên cứu 
cho thấy rằng người phụ nữ mang thai sẽ sớm quên đi 
việc bị hiếp dâm hoặc loạn luân hơn là việc phá thai 
(xem cuốn Nạn nhân và Kẻ Bạo Hành (Victims and 
Victors) để đọc biện luận chi tiết hơn về điểm này 
[Acorn Books, 2000]). Sâu trong tâm khảm, con người 
biết phá thai là sai. Đây là lý do tại sao rất nhiều phụ nữ 
bị trầm cảm và các vấn đề tâm lý khác sau khi phá thai.

 

14TH ORDINARY SUNDAY

Today’s Gospel helps us to understand our Christian iden-
tity. Jesus, having previously called the Twelve and sent 
them out to preach and heal, is now sending seventy-two 
more disciples – again with the same message and task.
 So, what is the difference between the Apostles and dis-
ciples? 

By definition, a disciple is one who learns from or fol-
lows: a student. Each of us, by our baptism, is made a 
disciple of Christ.  An apostle is one who is sent forth – to 
preach and share the teachings of another with others. 
These two titles are different and yet related – for clearly, 
one must be a disciple before being an apostle. Otherwise, 
what would one have to share and preach?
 
Saint Paul, writing to the Galatians, knew the difference 
and fully embraced both identities. Having begun as a 
persecutor, Paul encountered Christ on the road to Damas-
cus and experienced a radical conversion to being a fol-
lower of Christ. Through that first life-changing moment 
and then, through the witness of the other disciples and 
the community in Damascus, Paul is equipped to be both 
disciple and apostle.
 
Historically, the Scriptures – and the Church – have 
reserved the use of the word Apostle, with a capital “A,” 
to refer to the Twelve – or, with a lower case “a,” to mean 
those of Jesus’ time who were sent with the authority of 
Christ to evangelize. All Apostles are disciples, but not all 
disciples are apostles. More colloquially, many of us may 
have heard it said that “we become disciples by our bap-
tism and apostles (lowercase “a”) at our confirmation.”
 
The focus here is really less on the “titles” and more on 
the roles. We, too, must first embrace the Gospel and make 
it our own – become that disciple who not only knows its 
challenges and joys but is intentional about living out its 
mandates on a daily basis. Only then can we be prepared 
to embrace our identity as apostles – who go forth as mis-
sionary disciples to share the Gospel with others.
 
People often ask why being part of a vibrant parish is so 
important to our identity. The answer is simple: The parish 
should be a place where every believer finds the resources 
and opportunities to grow as both disciples and apostles. 
It should be a house of prayer, a school of formation, and 
a refuge in times of need. It should equip the faithful at all 
levels to be ready to live and share the Gospel.
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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:

   Vovinam    $1,100
   Anh Nguyen   $500
   Ẩn danh    $100
   Ẩn danh    $1,000
   Trần Thị Thúy Liễu Memorial $2,040
   Ẩn danh    $183,120

Tính đến ngày 30 tháng 06, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,512,655. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

Đối với trẻ em khuyết tật, vấn đề sẽ trở nên nguy 
hiểm khi cá nhân được phép quyết định xem người khác 
có nên sống hay không chỉ đơn giản bằng đo lường giá 
trị của thể chất người đó (CCC 274). Giá trị của một 
con người không thể quyết định bởi những gì người đó 
làm hoặc có hình dáng như thế nào (Mt 5: 3, 5). Người 
khuyết tật có thể có nhiều tài để cống hiến cho xã hội. 
Và ngay cả khi một người bị tàn tật nặng, không thể tự 
di động, người đó vẫn là một món quà của Thượng đế, 
có thể đem đến nhiều yêu thương cho một gia đình và 
xã hội. Họ phải được chào đón và nhìn nhận với sự tôn 
trọng và giá trị mà họ đáng có. 
 
Chúng ta cũng nên được nhắc nhở rằng Chúa của chúng 
ta muốn tất cả mọi người phạm tội phá thai tìm kiếm sự 
tha thứ. Ngài mở rộng vòng tay chào đón những người 
đã phá thai khi họ quay lại với Ngài (Ez 18:23, 30)
(Câu hỏi #149 trong cuốn “Did Adam & Eve Have 
Belly Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “Are Catholics allow to have an abortion for any 
reason?  Katie V., 14
A: Since abortion is the direct taking of an innocent 
human life, one may never deliberately have any abor-
tion or assist another in doing so (Ex 20:13; CCC 
2271).  I realize there are difficult situations, such as 
when a pregnancy jeopardizes the mother’s life, the 
child is conceived through rape or incest, or the child is 
severely handicapped.  These hardships should not be 
minimized.  But as difficult (even tragic) as they may 
be, such circumstances do not justify killing an inno-
cent human being.

Furthermore, thanks to modern medicine, situations in 
which the life of the mother is truly at risk are extreme-
ly rare. 

Direct abortion must be distinguished from indirect 
abortion.  An indirect abortion occurs when an unborn 
child’s death is an unintentional and indirect conse-
quence of a necessary intervention to treat a dangerous 
medical condition. 

One such condition is the ectopic pregnancy or tubal 
pregnancy, where the child implants and begins to de-
velop outside the uterus (usually in the fallopian tube).  
This can pose a serious threat to the mother’s life.  
Under the moral principle of double effect, diseased or 
dangerous tissue of the fallopian tube can be removed, 
even if the tissue is also the location of the implanted 
fetus.  The death of the fetus is an unfortunate and un-

intended (although foreseen) consequence of remov-
ing the diseased tissue.

Although certain principles can be stated regarding situ-
ations such as ectopic pregnancies, the moral evaluation 
of medical procedures in specific cases can differ.  Con-
sultation with a sound Catholic moral theologian and a 
medical doctor would be advised in this type of case.

Regarding rape or incest, research suggests that the 
woman carrying the baby will much sooner forget the 
rape or incest than the abortion (see the book Victims 
and Victors for a more detailed discussion of this point 
[Acorn Books, 2000]).  Human beings know deep down 
that abortion is wrong.  This is why so many women 
suffer depression and other psychological problems 
after abortions.

Regarding handicapped children, it is very danger-
ous when individuals are allowed to decide whether 
someone else should live simply because that person 
is perceived to be of less value due to a physical ail-
ment (CCC 274).  A person’s value is not determined 
by what he or she does or is like (Mt 5:3, 5).  People 
with disabilities have much to offer society.  And even 
if a person is severely disabled and unable to function 
on his or her own, that person is still a gift from God 
who can bring tremendous love to a family and society.  
They are to be embraced and viewed with the respect 
and value they deserve.

We should also be reminded that our Lord wants all 
involved with the sin of abortion to seek forgiveness.  
He welcomes with open arms those who have had abor-
tions if they turn back to Him (Ez 18:23, 30).
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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. 

THÔNG BÁO CỦA 
THIẾU NHI THÁNH THỂ

Cuối tuần ngày 22 tới 24 tháng 7, 2022, Đoàn Thiếu 
Nhi Thánh Thể sẽ có buổi cắm trại cho các em thiếu 
nhi tại Huntsville State Park. Xin Quý phụ huynh đăng 
ký cho con em để tham gia Trại hè thường niên do 
đoàn tổ chức. Sau mỗi lễ ngày Chúa nhật, chúng tôi sẽ 
có kê bàn ngoài Đền thánh để tiện cho quý vị đăng ký.  
Quý vị cũng có thể liên hệ Trưởng Hao, vào số điện 
thoại 832-462-3579.  Xin chân thành cảm ơn.

THÔNG BÁO TÔN VƯƠNG
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm (LMTT), giáo xứ Các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam, kính mời Cha linh hướng, 
quý Cha, quý Thầy phó tế cùng quý Anh em LMTT và 
gia đình bớt chút thời gian đến tham dự 
 Buổi Tôn Vương Thánh Tâm Chúa
 Tại:     Tư gia của Anh Chị Nhân Kính 
  Địa chỉ:  9802 Glassford Dr, Houston TX 77089 
 Vào lúc: 3 giờ chiều  ngày Chúa Nhật 10/07/22
Kính mong sự có mặt đông đủ của quý Cha và quý Anh 
em LMTT để cùng tôn vương làm sáng danh Chúa, đến 
với mọi người, mọi nơi! 

T/M Đoàn,
Đoàn trưởng Giuse Đinh văn Ngọc

DSF
Số gia đình đã đóng: 284

Số tiền góp:  $66,210
Chỉ tiêu giáo xứ:  $84,000

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 Đền Thánh, lúc 3 giờ
chiều Chúa Nhật, ngày 10 tháng 07, 2022. 

LỚP HỌC THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ
Để việc phục vụ trong Thánh lễ được thống nhất và 
theo đúng nguyên tắc, giáo xứ sẽ có buổi học bồi 
dưỡng về Phụng vụ Thừa Tác Viên Thánh Thể vào 
ngày thứ Tư, 13 tháng 7 tại Hội trường, lúc 7g30 tối. 
Lớp học sẽ được Thầy phó tế Nguyễn Phẩm đảm trách.  
Xin kính mời quý thừa tác viên Thánh Thể của giáo xứ 
bớt chút thì giờ đến tham dự.

QUYÊN TIỀN LẦN HAI TUẦN TỚI
Tổng giáo phận chúng ta đã đặt cuối tuần ngày 9 -10 
tháng 7 năm 2022, để quyên tiền lần hai cho hội từ 
thiện St. Vincent de Paul.  Xin giúp hội có khả năng để 
tiếp tục phục vụ những người có nhu cầu cần giúp đỡ.
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NATIONAL EUCHARISTIC REVIVAL
CHIẾN DỊCH PHỤC HƯNG THÁNH THỂ

2022 - 2024
TẠI SAO CẦN?

Xâm phạm, chia 
rẽ, bệnh tật, nghi 
ngờ - Giáo hội  
hiện phải đối đầu 
với những tội lỗi 
này trong suốt 
lịch sử nhân loại. 
Nhưng hôm nay 
chúng ta phải đối 
đầu với tất cả, 

cùng một lúc. Phản ứng của chúng ta trong thời điểm này 
thật quan trọng. 
 
Giữa những sóng gió này, Chúa Giêsu luôn hiện diện, 
Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Ngài còn mạnh hơn cả bão 
tố. Ngài muốn chữa lành, đổi mới và thống nhất Giáo hội 
và thế giới. 
 
Muốn vậy thì Ngài phải làm thế nào? Bằng cách quy tụ 
chúng ta vào nguồn cội của đức tin - là Thánh Thể. Để đáp 
lại lời mời linh thiêng này, chiến dịch Phục hưng Thánh 
Thể là phản ứng cơ bản, vui tươi, đầy hy vọng của cộng 
đồng Công giáo Hoa Kỳ.

PHẦN TIẾP THEO
Cần có thời gian để hình thành một mối quan hệ sống 
động, yêu thương, mối quan hệ với Chúa Giêsu Kitô cũng 
không ngoại lệ. Đó là lý do tại sao Chiến dịch Phục hưng 
Thánh Thể sẽ kéo dài hơn hai năm để phân định, gặp gỡ 
trao đổi và thu thập ý kiến ở cấp giáo phận, giáo xứ và cá 
nhân.

KHAI MẠC - MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
19 tháng 6, 2022

Chiến dịch được phát 
động trên toàn quốc 
để đáp lại lời kêu gọi 
của Chúa bằng các 
cuộc rước kiệu tôn 
kính Thánh Thể khắp 
nơi trong ngày Lễ 
Mình và Máu Thánh 
Chúa Kitô.

NĂM PHỤC HƯNG GIÁO PHẬN
19 tháng 6, 2022 – 
     11 tháng 6, 2023
Năm đầu tiên của 
Chiến dịch Phục hưng 
dùng để mời gọi các 
nhân viên giáo phận, 
các đức hồng y, giám 
mục và linh mục đáp 
lại lời mời riêng của 
Chúa và sửa soạn trang bị để họ có thể chia sẻ tình yêu này 
với các tín hữu qua các đại hội và sự kiện thánh thể.

NĂM PHỤC HƯNG GIÁO XỨ 
11 tháng 6, 2023 - 
     17 tháng 7, 2024
Giai đoạn thứ hai là một 
năm để thúc đẩy lòng sùng 
kính Thánh Thể ở cấp giáo 
xứ, củng cố đời sống phụng 
vụ của chúng ta qua việc cử 
hành Thánh Lễ, chầu Thánh 
Thể, các sứ vụ, nguồn lực, rao 
giảng, và các chương trình kêu 
gọi với ơn Chúa Thánh Thần.

ĐẠI HỘI THÁNH THỂ TOÀN QUỐC 
17 - 21 tháng 7, 2024 tại Indianapolis, Indiana 
Khoảng hơn 80.000 người Công giáo ở mọi lứa tuổi sẽ tập 
trung tại Indianapolis để làm ấm lại trái tim của họ đối với 
nguồn cội của đức tin.  Chúa Thánh Thần hứa hẹn sẽ thắp 
lên ngọn lửa truyền giáo trong lòng dân tộc chúng ta khi 
chúng ta đặt trọng tâm mình vào Thánh Thể Chúa.

(Theo www.eucharisticrevival.org)
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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
Chụp hình cho Sổ Danh bộ giáo xứ sẽ được bắt đầu vào ngày 
mùng 5 tháng 7, 2022.  Phòng chụp hình sẽ là trong Hội trường 
nhỏ (trường học).  Xin đến đúng giờ để khỏi phải chờ đợi lâu.

QUYÊN TIỀN LẦN HAI
Cuối tuần này, giáo xứ sẽ có quyên tiền lần hai đặc biệt 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.

BÁN NƯỚC MÁT
Từ bây giờ đến buổi Trại hè, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ bán 
nước mát (tapioca) để gây quỹ sau các thánh lễ.  Xin quý giáo 
dân mua ủng hộ để giúp các em có phương tiện sinh hoạt với 
nhau. 

ĐÓNG CỬA VĂN PHÒNG
Thứ Hai 4 tháng 7, 2022, Văn phòng giáo xứ sẽ đóng cửa mừng 
lễ Độc Lập Hoa Kỳ.  Văn phòng sẽ mở lại vào thứ Ba mùng 5.
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BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 15 Thường niên Năm C

BÀI ĐỌC 1: Đnl 30, 10-14
“Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”.

Trích sách Đệ Nhị Luật.
Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe 
tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các 
giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong 
sách Luật này, hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các 
ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ 
ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn 
cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu 
trên trời, để các ngươi có thể nói: ‘Ai trong chúng tôi 
có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi 
nghe để chúng tôi thực hành được?’ Nó cũng không 
phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ nói rằng: ‘Ai 
trong chúng tôi có thể vượt biển, và mang nó về cho 
chúng tôi, để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã 
truyền dạy?’ Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng 
các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực 
thi”.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 68, 14 và 17. 30-31. 33-34. 36ab và 37
Đáp: Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, 
lòng các bạn hãy hồi sinh (c. 33).

Xướng:
1) Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi 
Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm 
lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung 
thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời con vì lòng 
khoan nhân trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi, xin nhìn 
đến tấm thân con. - Đáp.

2) Phần con, con đau khổ cơ hàn, lạy Chúa, xin gia ân 
phù trợ bảo toàn thân con. Con sẽ xướng bài ca ngợi 
khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri 
ân. - Đáp.

3) Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các 
bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa 
nghe những người cơ khổ và không chê bỏ con dân của 
Người bị bắt cầm tù. - Đáp.

4) Vì Thiên Chúa sẽ cứu độ Sion, Người sẽ tái thiết 
thành trì của Giuđa, con cháu của bầy tôi Chúa sẽ thừa 
hưởng đất này, và tại đây những người yêu danh Chúa 
sẽ định cư. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Cl 1, 15-20
“Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong 

Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY

1. Xin tạ ơn 
2. Xin tạ ơn và được hoán cải
3. Xin cho cha mẹ được bình an
4. Xin ơn bình an
5. Xin bình an gia đình và công ăn việc làm tốt 

đẹp
6. Linh hồn các tiên nhân và các linh hồn mồ côi
7. (4) Cầu cho các linh hồn
8. Cầu cho các linh hồn mồ côi
9. Xin như ý
10. Linh hồn Matta
11. Linh hồn Phaolo
12. Linh hồn Giuse
13. Linh hồn Têrêsa
14. Linh hồn Maria
15. Các linh hồn Giuse, Maria, Giacobe, Matta và 

các linh hồn
16. Linh hồn Giuse mới qua đời
17. Lễ giỗ 100 ngày Linh hồn Maria
18. Linh hồn Anna, Maria và Giuse
19. Linh hồn Anna Nguyễn Thi Rin
20. Hai linh hồn Phêrô và Maria
21. Linh hồn Phêrô Tạ Quang Lịch
22. Linh hồn tổ tiên nội ngoại
23. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
24. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
25. Linh hồn Phêrô Nguyễn Phương
26. Linh hồn Anphongso Trần Thế Hùng
27. Linh hồn Giacôbê mới qua đời
28. Linh hồn Phaolo và Anna
29. Linh hồn cha Phaolô
30. Hai linh hồn Phêrô
31. Linh hồn Đaminh Maria, Gioan Baotixita, 

Catarina, Maria . .
32. Linh hồn Maria Ngô Thị Thiêng
33. Các linh hồn Maria Catarina, Đaminh, Maria và 

tổ tiên

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

34. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Hương
35. Linh hồn Maria Nguyễn Ngọc Quyên
36. Các linh hồn Teresa Loan, Phaolo Ký, tiên nhân 

và xin bình an gia đình
37. Linh hồn Têrêsa và Anphongso

38. (10) Linh hồn Anphongso Trần Thế Hùng
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Xin ủng hộ các cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho Bản Tin Giáo xứ. 

Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Đức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, 
là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người muôn loài trên 
trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô 
hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần 
hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người 
và trong Người. Và Người có trước mọi loài và mọi 
loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể tức là 
Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, 
để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng, Thiên Chúa 
đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người. và Thiên Chúa 
đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu 
Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình 
trên trời dưới đất.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:  Lc 19, 38
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân 
danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên 
các tầng trời.  - Alleluia.

TIN MỪNG:    Lc 10, 25-37
“Ai là anh em của tôi?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa 
Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự 

sống đời đời”. Người nói với ông: “Trong Lề luật đã 
chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả 
lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết 
lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy 
thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: 
“Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được 
sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa 
cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em của tôi?” 
Chúa Giêsu nói tiếp:

“Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào 
tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi 
bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư 
tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền 
đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy 
nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria 
đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng 
thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, 
xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về 
quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông 
trao cho chủ quán mà bảo rằng: ‘Ông hãy săn sóc người 
ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, 
tôi sẽ trả lại ông’. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó 
là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người 
thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người 
ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm 
như vậy”.  Đó là lời Chúa. 
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