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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 15 Thường Niên Năm C   10 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 

TÌNH YÊU CHÂN THẬT
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LỊCH PHỤNG VỤ
10 Tháng 7, 2022 - 16 Tháng 7, 2022 

CHÚA NHẬT 10/07/2022 - Tuần 15 Thường Niên
  BÀI ĐỌC I: Đnl 30, 10-14
  “Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”.
  BÀI ĐỌC II:   Cl 1, 15-20
  “Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong 
  Người”.
  TIN MỪNG:  Lc 10, 25-37
  “Ai là anh em của tôi?”

THỨ HAI 11/07/2022   Thánh Benedicto, Viện Phụ - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   Is 1, 10-17
  TIN MỪNG:  Mt 10, 34-11, 1

THỨ BA 12/07/2022  
  BÀI ĐỌC I:    Is 7, 1-9 
  TIN MỪNG:  Mt 11, 20-24

THỨ TƯ 13/07/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Is 10, 5-7. 13-16
  TIN MỪNG:  Mt 11, 25-27

THỨ NĂM 14/07/2022  Thánh Kateri Tekakwitha, Trinh 
nữ - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   Is 26, 7-9. 12. 16-19
  TIN MỪNG:  Mt 11, 28-30

THỨ SÁU 15/07/2022   Thánh Bonaventura, Giám mục 
Tiến sĩ Hội thánh - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   Is 38, 1-6. 21-22. 7-8
  TIN MỪNG:  Mt 12, 1-8

THỨ BẢY 16/07/2022  
  BÀI ĐỌC I:  Mk 2, 1-5
  TIN MỪNG:  Mt 12, 14-21

TIỀN THU TRONG TUẦN
03/07/2022 $15,211 quyên trong thánh lễ
  $11,120 quyên lần hai 
  $410  quyên trên mạng

TÌNH YÊU CHÂN THẬT CHÂN THÀNH

Người Samaritano hiền hậu là một trong 
những dụ ngôn hầu như được nhìn nhận 
rất phổ quát trên toàn thế giới, ngay cả 
người ngoài Kitô giáo. Điều này thật 
dễ hiểu. Ý tưởng về tinh thần quảng 
đại khác thường là một trong những lý 
tưởng mà nhiều truyền thống tôn giáo 
đã đề xướng cho các tín đồ của họ. Nhưng sự quen thuộc 
có thể làm tan loãng giá trị bài học mà Chúa Giêsu muốn 
dạy. Chúa Giêsu mời gọi những người đi theo Ngài không 
chỉ đơn giản có lòng quảng đại lạ thường, nhưng mà là 
yêu thương. Và chúng ta yêu thương ai? Chúa Giêsu nhấn 
mạnh đến yêu thương “những người khác” không phải là 
bạn, là gia dình thân quyến và cộng đoàn. Những người 
khác có thể là những người “thù nghịch”.

Để nhận thức được điều đó, chúng ta cần nhớ rằng những 
người Do thái và Samarita không sống hoà hợp với nhau, 
và họ đã như thế cả ngàn năm rồi. Những tranh cãi về 
cách họ thờ phượng, cách giao tiếp với dân ngoại, đã trở 
nên căng thẳng nhiều thế kỷ đến nỗi họ đã làm những 
điều thật đáng buồn đối với nhau. Người Do thái đập phá 
các thành phố của người Samarita; người Samarita lại tấn 
công người Do thái khi họ đi hành hương Giêrusalem và 
lúc trở về. Sự thù nghịch đã quá sâu đến nỗi họ tìm cách 
xa lánh nhau. Người Do thái cố tìm đường khác khó khăn 
hiểm trở hơn như vượt qua sông Gio-dan để khỏi phải đi 
qua phố của người Samarita. Khi một người được gọi là 
Samarita có nghĩa ám chỉ như là người ấy bị quỉ ám. 

Điều đó cho thấy nó cay đắng thế nào. Do đó khi Chúa 
Giêsu được chất vấn bởi một nhà thông giáo Do thái, “Tôi 
phải làm gì để được sống đời đời? Câu trả lời của Chúa 
gần như không thể nghĩ đến đối với thính giả người Do 
thái. Khi Chúa Giêsu trình bày việc phục vụ vô vị lợi của 
người Samarita, cứu một người Do thái, là Ngài đang mời 
gọi chúng ta không phải chỉ quảng đại lạ thường, nhưng 
là yêu thương khác thường. Đối với Chúa Giêsu, điều này 
không chỉ đơn giản có nghĩa là một sự giúp đỡ mà thôi, 
nhưng là tỏ bày quan tâm dành ưu tiên cho kẻ thù của 
chúng ta – yêu thương đến độ làm cho người khác trở nên 
người anh em.

Nhìn vào thế giới của chúng ta ngày nay, nhiều người 
đồng ý là sự chia rẽ phân cách như càng căng thẳng thêm 
lên mỗi ngày. Nhưng những tranh cãi và bất đồng không 
phải chỉ ở các nhóm ngưòi không tên, không sắc diện, và 
cách xa với cuộc sống và cảm nghiệm của chúng ta. Thật 
đáng buồn là có những người ở ngay trong lối xóm của 
chúng ta cũng rơi vào những tổ chức mang danh nghĩa 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

Q: “Là người Công giáo, bạn có được phép 
giới hạn sinh sản không?” Kay B., 15 tuổi 
A: Câu hỏi của bạn rất quan trọng, nhưng 
phức tạp, nên tôi sẽ phải dài dòng một chút để 
trả lời. Giáo hội có cho phép giới hạn sinh sản không? 
Nó phụ thuộc vào ý của bạn khi nói “giới hạn sinh 
sản”. Giới hạn sinh sản là giới hạn việc sinh con. Do 
đó, giới hạn sinh sản bao gồm các cách tránh thai, phá 
thai, cũng như kế hoạch hóa gia đình cách tự nhiên 
(NFP). 
 
Tránh thai là “bất kỳ hành động nào, trong dự kiến giao 
hợp vợ chồng hay đã giao hợp, chỉ đề nghị hoặc thực 
hành, tuy biết hay chưa biết các hậu quả tự nhiên có 
thể xảy ra, khiến cho việc sinh sản không thể xảy ra” 
(Humanae Vitae, no (14; GLCG 2370). Phá thai là hành 
động cố ý và trực tiếp, chấm dứt một mạng sống của 
một đứa trẻ vô tội, chưa được sinh ra. Cả hai biện pháp 
tránh thai và phá thai đều là những hành vi trái đạo 
đức không chấp nhận được, để “điều hòa sinh đẻ” hoặc 
“giới hạn sinh sản”, mặc dù phá thai (và các hình thức 
tránh thai nhân tạo có thể gây ra phá thai) là tội nặng 
hơn. 
 
Tội tránh thai có thể bị vấp phạm khi sử dụng thuốc 
ngừa thai, bao cao su, dùng chất diệt tinh trùng, “rào 
cản” vật lý hoặc hóa học, triệt sản và các phương cách 
khác. Tất cả những hình thức kế hoạch hóa gia đình 
này không được chấp nhận về mặt đạo đức. 
 
Mặt khác, có những phương cách được chấp nhận về 
mặt đạo đức để “điều chỉnh việc sinh đẻ”. NFP sử dụng 
các triệu chứng của chu kỳ hàng tháng tự nhiên của phụ 
nữ để xác định thời kỳ dễ thụ thai. Nếu hai vợ chồng 
muốn tránh thụ thai có thể kiêng quan hệ tình dục trong 
thời kỳ dễ thụ thai này. 
 
Một trong những món quà tuyệt vời nhất mà Thiên 
Chúa ban cho chúng ta là khả năng tạo nên sự sống mới 

sánh ví giống như những người Do thái và Samaritano 
như trong bài Tin mừng.

Chúa Giêsu nói rõ: Con đường dẫn đến sự sống đời đời 
bắt đầu khi chúng ta quyết định không bỏ đi, không tiếp 
tục làm ngơ và xa lánh những người khác ở giữa chúng ta, 
nhưng học làm theo gương tình yêu hy sinh vô vị lợi của 
Chúa.

AUTHENTIC, GENUINE LOVE

The Good Samaritan is one of those parables that has 
gained almost universal recognition even outside of Chris-
tian circles. This is understandable. The notion of radi-
cal generosity is one of those ideals that many religious 
traditions would propose to its followers. But that famil-
iarity can dilute an even greater lesson Jesus is teaching 
here.  Jesus is calling his followers not simply to radical 
generosity, but to love. And whom are we to love? Jesus 
emphasizes those “other” than our friends, families, and 
communities; those who have, by that “otherness,” been 
deemed “enemies.”  

To appreciate that, we have to remember that Jews and 
Samaritans didn’t get along, and hadn’t for almost a 
thousand years. Disputes over how they worshipped, to 
what was the proper relationship with pagans, had intensi-
fied over the centuries to the point that each side ended 
up doing appalling things to the other. Jews had destroyed 
Samaritan cities; Samaritans would attack Jews as they 
made their pilgrimage to and from Jerusalem. The ani-
mosity was so deep that they avoided each other at all 
costs. Jews would go through the much more difficult, 
challenging task of crossing the River Jordan to avoid 
walking through a Samaritan town in their travels. Calling 
someone a Samaritan was on the same level as saying they 
were possessed.

That’s how deep the bitterness was. So when Jesus is 
asked by this Jewish scholar, What must I do to inherit 
eternal life? His response is almost unthinkable to this 
Jewish audience. When Jesus describes a Samaritan self-
lessly serving and, in fact, saving a Jewish man, he is call-
ing us not simply to radical generosity, but radical love. 
For Jesus, this means not simply extending a helping hand 
to, but giving preference to our enemies – loving in a way 
that transforms the other ...  into brother and sister. 

As we look at our world today, many would agree that the 
polarization and division seem to intensify with each pass-
ing day. But the disputes and disagreements aren’t limited 
to nameless, faceless groups of people who remain distant 

from our lives and experience. Sadly, there are people in 
our own neighborhoods who fall into groups whose labels 
could just as easily be swapped for the Jew and the Sa-
maritan in today’s story.  

Jesus makes it clear: The path to eternal life begins when 
we decide not to cross the street, not to continue to ignore 
and disengage from the “others” in our midst, but to imi-
tate his selfless sacrificial love. 
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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:

    Nam & Helen Vũ   $500
    Vũ Đình Tráng   $200
    Phuong Nguyen   $1,100
    ÔB Nhân Kính   $1,000
    Lê Văn Tài    $1,000
    Bà Hoa Trí    $200

Tính đến ngày 9 tháng 7, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,516,655. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

theo hình ảnh Ngài.  Trong quá trình này, con người 
là người đồng-sáng tạo với Chúa. Các biện pháp tránh 
thai cố tình cản trở món quà do Thượng đế ban tặng này 
bằng cách xem việc thụ thai là một điều xấu, cần phải 
tránh. 
 
Thượng đế thiết kế việc giao hợp với hai ý nghĩa. 
Những ý nghĩa này được “viết” vào chính hành động 
đó.  Nghĩa thứ nhất là “giao hiệp” hoặc làm hiệp nhất 
con người (Gn 2,24) và nghĩa thứ hai là “sinh sản” hoặc 
sinh thành người (Gn 1:28). Hai ý nghĩa này có liên 
hệ với nhau và luôn hiện diện trong mỗi lần giao hợp 
(GLCG 1643, 2366). 
 
Mỗi lần giao hợp không cần thiết phải sinh sản. Chúa 
đã thiết kế mọi sự để điều này không phải lúc nào cũng 
xảy ra. Nhưng mỗi giao hợp, theo bản chất hoặc trong 
hành động, đều có thể tạo sự sống mới và là kết hợp 
yêu thương giữa vợ và chồng. Hành động này phải có ý 
nghĩa sinh sản tuy sự sinh sản có thể đôi khi không xảy 
ra. 
 
Như tôi đã nói, biện pháp tránh thai làm mất đi ý nghĩa 
sinh sản của quan hệ tình dục. Nó biến việc giao hợp 
thành một hành động chống đối với sự sống mới. Sao 
lại vậy? Bằng cách uống viên thuốc gì đó, mang vào 
thứ gì đó như bao cao su, hoặc làm điều gì đó trực tiếp 
và có chủ đích ngăn cản sự sống mới. 
 
Hãy nghĩ đến một ví dụ tương tự: Giả sử tôi muốn 
giảm cân. Một điều để làm là tránh thức ăn có nhiều 
calo. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhâm nhi một 
miếng bánh sô cô la lớn, thưởng thức hương vị, nuốt 
nó xuống, nhưng sau đó, để tránh lên cân, tôi đã tự làm 
mình nôn mửa? Tôi rất thích sự thơm ngon của chiếc 
bánh, nhưng sau đó đã dùng hành động ép nôn mửa 
không tự nhiên để tránh hậu quả. 
 
Mục đích tự nhiên của việc ăn uống là để bồi bổ cơ thể. 
Ăn uống là một điều “thú vị”, nhưng thú vị không phải 
là lý do duy nhất để chúng ta ăn. Chúng ta không nên 
ăn mà lại không muốn bổ dưỡng cơ thể. Những người 
làm điều đó dễ bị rối loạn ăn uống. 
 
Các biện pháp tránh thai cũng tương tự như vậy. Người 
ta muốn sảng khoái của quan hệ tình dục nhưng lại 
muốn tránh sinh sản. Khi làm như vậy, họ chống đối 
khả năng sinh sản vốn có trong giao hợp. Và không chỉ 
làm tổn thương ý nghĩa sinh sản trong việc giao hợp, 
họ còn tấn công ý nghĩa kết hợp của con người. Những 
người tránh thai bỏ đi một phần rất quan trọng của 

bản thân họ trong cuộc ân ái: quyền năng của họ để 
cấu tạo một sinh vật mới theo hình ảnh của Thiên Chúa. 
Họ không thực sự trao hoàn toàn bản thân của họ cho 
người bạn đời trong sự giao hợp; hai người họ không 
hoàn toàn trở thành “một”. 
 
Chúng ta đang sống trong thời đại mà trẻ em thường bị 
rẻ khinh. Chúng nó được coi là gánh nặng, trách nhiệm 
và cản trở tự do cá nhân. Đây là một vấn nạn tâm lý 
thường thấy trong các gia đình mà cha mẹ chỉ quan tâm 
đến vật chất và hưởng thụ hơn là nuôi dạy con cái cho 
Thiên Chúa. Chắc chắn, con cái là một thách đố để nuôi 
dạy, nhưng về lâu dài chúng sẽ mang hạnh phúc và yêu 
thương cho gia đình nhiều hơn là của cải thế gian.
(Câu hỏi #151 trong cuốn “Did Adam & Eve Have 
Belly Buttons?” của Matthew J. Pinto).

(English version is on page 6)

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
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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 buổi 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, ở số điện thoại 
832-462-3579.  Các em cũng sẽ bán nước uống (tapi-
oca, nước mát) 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.

THƯ MỜI
Nhóm Đạo Binh Hồn Nhỏ Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ
có 30 phút Sùng Kính Thánh Thể và Đền Tạ Thánh
Tâm trong Nhà Thờ sau Thánh lễ Chúa Nhật 7g sáng,
ngày 19 tháng 06, 2022. Kính mời Cộng đoàn tham dự
cầu nguyện với nhóm. 

THÔNG BÁO
Đoàn Tông đồ Fatima sẽ đọc kinh tôn vương Mẹ Maria 
sau thánh lễ chiều thứ Tư, ngày 13 tháng 7, 2022 tại 
Vườn Cầu Nguyện trước tượng Mẹ Lên Trời.  Kính mời 
quý đoàn viên và giáo dân bớt chút thì giờ (khoảng 10 
phút) để cùng nhau đọc kinh dâng gia đình cho Trái tim 
Mẹ. 
Đoàn Tông đồ Fatima trân trọng kính mới
Phêrô Nguyễn Văn Triệu

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

CHÚC MỪNG
Giáo xứ xin gửi lời chúc mừng đến Hội Hai Thánh Phêrô 
Phaolô vừa mừng bổn mạng tuần qua.  Hình trên là hình 
Cha Xứ chụp lưu niệm với các anh chị em trong ca đoàn 
của hội.
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(tiếp tục từ trang 4)

Q: “Are you allowed to use birth control if you are a 
Catholic?”  Kay B., 15
A: Your question is very important, but complicated, 
so I will have to spend some time addressing it.  Does 
the Church allow birth control?  It depends on what 
you mean by “birth control.”  Birth control, as the name 
suggests, regulates the birth of children.  Consequently, 
birth control can include things such as contraception 
and abortion as well as Natural Family Planning (NFP).

Contraception is “any action which, either in anticipa-
tion of the conjugal act, or in its accomplishment, or in 
the development of its natural consequences, proposes, 
whether as an end or as a means, to render procreation 
impossible” (Humanae Vitae, no. 14; CCC 2370).  
Abortion is the deliberate and direct ending of a preg-
nancy, terminating the life of an innocent, unborn child.  
Both contraception and abortion are morally unaccept-
able means of “regulating birth” or “birth control,” 
although abortion (and the forms of artificial contracep-
tion that can actually cause abortions) is the graver of 
the two immoral acts.  The sin of contraception may be 
committed by use of contraceptive pills, condoms, sper-
micides, physical or chemical “barriers,” sterilization, 
and other means.  None of these are morally acceptable 
forms of family planning.

On the other hand, there are morally acceptable means 
of “regulating births.”  NFP uses the signs of a woman’s 
natural monthly cycle to determine fertility.  If the cou-
ple wants to avoid conceiving a child, they can abstain 
from sexual intercourse during this fertile period.

One of the most awesome gifts God gave us is the abil-
ity to generate new life made in His image.  Human 
beings are co-creators with God in this process.  Con-
traception deliberately thwarts this God-given gift by 
treating conception as an evil to be avoided.

God designed sexual intercourse with two inherent 
meanings.  These meanings are “written into” the act 
itself.  They are the “unitive” or person-uniting mean-
ing (Gn 2:24) and the “procreative” or person-begetting 
meaning (Gn 1:28).  These two meanings are interre-
lated and are intended by God to be present in every act 
of intercourse (CCC 1643, 2366).

Every act of intercourse need not result in procreation.  
God designed things in such a way that this does not 

always happen.  But each act of intercourse should 
have, by its nature or the kind of act it is, the possibil-
ity of new life and the reality of enacting loving union 
between the husband and wife.  The act should have a 
procreative meaning even if, here and now, procreation 
does not occur.

Contraception, as I have said, deprives sexual inter-
course of its procreative meaning.  It turns it into an 
act that is actually hostile to new life.  How so?  By 
taking something like the pill, wearing something like 
a condom, or otherwise doing something directly and 
intentionally opposed to new life.

Consider an analogy:  Let’s say I want to loose weight.  
One way is to avoid foods that have a lot of calories.  
But what if I ate a large piece of chocolate cake, sa-
vored the taste, swallowed it, but then, to avoid gaining 
weight, I made myself vomit?  I enjoyed the goodness 
of the cake, but then used the unnatural act of forced 
vomitting to avoid the consequences.

The natural purpose of eating is to nourish the body.  
Eating is intended to be a pleasurable act, but the plea-
sure that accompanies the act should not be our only 
purpose for eating.  We should not eat in such a way 
that we actually thwart the nourishing purpose of eat-
ing.  People who do that have an eating disorder.

Contraception is similar.  People contracept to avoid a 
natural consequence of the sex act - conception - but 
still have the pleasure.  In doing so, they attack one 
of the basic goods (new life) inherent in the act.  And 
not only do they hurt the procreative meaning of in-
tercourse, they also attack its unitive or person-unting 
meaning.  People who contracept withhold a very 
important part of themselves in their lovemaking: their 
power to generate with another a being made in God’s 
image.  They do not really give their whole selves to 
their spouse in intercourse; they do not fully become 
“one flesh” in that sense.

We live in an age when children are often viewed with 
contempt.  They are seen as burdens, liabilities and ob-
stables to personal freedom.  This is an anti-life mental-
ity that too often manifests itself in families in which 
the parents are more concerned with material gain and 
leisure than with raising children for God.  Sure, chil-
dren are challenging to raise, but ultimately they bring 
far greater joy and love to the family than do worldly 
pursuits.
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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 đang được tiến hành.  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, mùng 10 tháng 7, giáo xứ sẽ có quyên tiền lần hai 
cho hội từ thiện St. Vincent de Paul giúp người nghèo khó.  Xin 
quý giáo dân rộng tay giúp đỡ.

THƯ MỜI
Phong trào Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ 
CTTĐVN, xin thông báo và kính mời Ông Bà, Cô Bác, Anh 
Chị Em đến tham dự Giờ Chầu Thánh Thể Suy Tôn Lòng Chúa 
Thương Xót, tại Nhà thờ, lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật, 12/06/22.

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
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BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 16 Thường niên Năm C

BÀI ĐỌC 1:  St 18, 1-10a
“Đối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm 
ông và Sara được một đứa con trai”.

Trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham 
dưới chòm cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều 
giữa trưa nóng bức. Ông ngước mắt lên thấy ba người 
nam xuất hiện, đứng gần ông: Vừa trông thấy, từ cửa 
lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình lạy và thưa 
rằng: “Lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin 
đừng bỏ đi qua, con xin lấy ít nước để các Đấng rửa 
chân, và nghỉ mát. Con xin đem ít bánh mời các Đấng 
dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi: chính vì thế mà các Đấng 
đã ghé vào nhà con”. Các Đấng ấy nói: “Như ông đã 
ngỏ, xin cứ làm”.

Abraham liền vào lều, và bảo Sara rằng: “Hãy mau 
mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng”. Còn ông, ông 
chạy đến đoàn bò bắt một con bê non hảo hạng, trao 
cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã 
chín, dọn ra trước mặt các Đấng. Chính ông đứng hầu 
các Đấng dưới bóng cây.

Ăn xong, các Đấng hỏi Abraham rằng: “Sara bạn ông 
đâu?” Ông trả lời: “Kìa, bạn con ở trong lều”. Một 
Đấng nói tiếp: “Độ này sang năm, khi Ta trở lại thăm 
ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khoẻ, và Sara bạn ông sẽ 
được một con trai”.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5
Đáp: Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của 
Chúa? (c. 1a).

Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
2. Cầu cho con cái ngoan
3. Cầu xin được bình an
4. (2) Xin đi đường bình an
5. Tạ ơn và xin như ý
6. Xin tạ ơn, cầu bình an và xin chữa lành
7. Xin ơn chữa lành cho con
8. Các linh hồn nội ngoại
9. Các linh hồn tổ tiên nội ngoại
10. Cầu cho các thai nhi và các linh hồn
11. Cầu cho các thai nhi và các linh hồn mồ côi
12. Cầu cho các linh hồn và xin bình an
13. Cầu cho các linh hồn
14. Hai linh hồn Đaminh và 2 linh hồn Maria
15. Các linh hồn Giuse, Anna, Teresa, Maria và tiên 

nhân
16. Các linh hồn Giuse, Phêrô và Maria
17. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Phanxicô và Đaminh
18. Giỗ 40 năm Linh hồn Gioan
19. Linh hồn các tiên nhân và các linh hồn
20. Lễ giỗ 20 năm Linh hồn Vicente
21. Linh hồn Anphongso, Maria, Đaminh và các 

linh hồn
22. Giỗ 1 năm Linh hồn Giuse Luật
23. Giỗ 100 ngày Linh hồn Phêrô Phương
24. Linh hồn Gioan Baotixita và Maria
25. Linh hồn Gioan 
26. Lễ giỗ linh hồn Vicente
27. Các linh hồn Basilio, Đaminh, và các linh hồn
28. Tạ ơn và cầu cho các linh hồn nội ngoại
29. Tạ ơn và cầu cho Linh hồn Đoàn Kim Loan
30. Giỗ 2 năm Linh hồn Rosa
31. Linh hồn Gioan Baotixita và Maria
32. Linh hồn Benedicto Nguyễn Sủng va Luca 

Thuận
33. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
34. Linh hồn Phaolo
35. Linh hồn Micae Ngô
36. 2 Linh hồn Phêrô, Linh hồn Anna và xin đi 

đường bình an
37. Giỗ 8 năm Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Đức
38. Linh hồn Anphongso Trần Thế Hùng
39. Linh hồn Anna
40. Linh hồn Phêrô
41. Linh hồn Giuse và Maria
42. Linh hồn Augustino và các thai nhi
43. Linh hồn Phaolo Hoàng Hiển
44. Linh hồn Giacôbê
45. Linh hồn Giuse
46. Giỗ 17 năm Linh hồn Vicente

47. Linh hồn Phanxicô Xavier

48. Các linh hồn Phanxicô Xavier Hiền, các 
linh hồn, xin tạ ơn và như ý

49. Linh hồn Matta Nguyễn Thị Mầu
50. Linh hồn Phêrô Học
51. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Rin
52. Các Linh hồn Antôn Danh, Anna Nhiên và Phêrô 

Hoà
53. Lễ giỗ Linh hồn Giuse

54. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Matta
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Xin ủng hộ các cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho Bản Tin Giáo xứ. 

Xướng:
1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và 
trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời 
vu khống. - Đáp.

2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không 
làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, 
nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. - Đáp.

3) Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không 
ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những 
điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Cl 1, 24-28
“Mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở, nhưng nay đã 
được tỏ bày cho các thánh”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những 
đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi 
thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương 
khó của Đức Kitô, để Hội thánh là thân xác của Người 
được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội 
thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, Đấng đã trao phó 
cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm 
ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay 
đã được tỏ bày cho các thánh của Người. Thiên Chúa 

muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh 
quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Đức Kitô 
trong anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi 
loan báo Người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn 
ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên 
hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:  Mt 4, 4b
Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi 
bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.  
- Alleluia.

TIN MỪNG:   Lc 10, 38-42
“Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn 
phần tốt nhất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ 
tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người 
em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời 
Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà 
đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con 
hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin 
Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: 
“Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. 
Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất 
và sẽ không bị ai lấy mất”.  Đó là lời Chúa. 
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