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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: Phêrô Nguyễn Hữu Thăng (713-679-3163) 

Phó Tế:  Giuse Nguyễn Phẩm, Giuse Lê Văn Rõ

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM    VIETNAMESE MARTYRS CHURCH
 Chúa Nhật Tuần 16 Thường Niên Năm C   17 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 

“Maria đã chọn phần tốt nhất”
   (Lc 10, 38-42)    
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LỊCH PHỤNG VỤ
17 Tháng 7, 2022 - 23 Tháng 7, 2022 

CHÚA NHẬT 17/07/2022 - Tuần 16 Thường Niên
  BÀI ĐỌC I: St 18, 1-10a
  “Đối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm 
  ông và Sara được một đứa con trai”.
  BÀI ĐỌC II:   Cl 1, 24-28
  “Mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở, nhưng nay đã được
  tỏ bày cho các thánh”.
  TIN MỪNG:  Lc 10, 38-42
  “Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn 
  phần tốt nhất”

THỨ HAI 18/07/2022   
  BÀI ĐỌC I:   Mk 6, 1-4. 6-8
  TIN MỪNG:  Mt 12, 38-42

THỨ BA 19/07/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Mk 7, 14-15. 18-20
  TIN MỪNG:  Mt 12, 46-50

THỨ TƯ 20/07/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Gr 1, 1. 4-10
  TIN MỪNG:  Mt 13, 1-9

THỨ NĂM 21/07/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Gr 2, 1-3. 7-8. 12-13
  TIN MỪNG:  Mt 13, 10-17

THỨ SÁU 22/07/2022   Thánh Maria Madalena - Lễ kinh
  BÀI ĐỌC I:   Dc 3, 1-4a
  TIN MỪNG:  Ga 20, 1. 11-18

THỨ BẢY 23/07/2022  
  BÀI ĐỌC I:  Gr 7, 1-11
  TIN MỪNG:  Mt 13, 24-30

TIỀN THU TRONG TUẦN
10/07/2022 $16,069 quyên trong thánh lễ
  $6,808  quyên lần hai 
  $60  quyên trên mạng

PHỤC VỤ TRONG TRẬT TỰ
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Thoạt nghe bài Tin mừng hôm nay, có người đã trách 
móc: Sao Chúa quá mâu thuẫn. Mới tuần trước, Chúa kể 
truyện người xứ Samaria nhân hậu để dạy phải phục vụ. 
Vậy mà hôm nay, Chúa lại trách móc, tuy có nhẹ nhàng, 
nhưng vẫn đau đau, bà Martha đã lăng xăng phục vụ đón 
tiếp Chúa. Tại sao thế?

Nếu đọc kỹ bài tường thuật hôm nay cũng như toàn bộ Tin 
mừng, ta sẽ thấy phục vụ tuy được Chúa đề cao, nhưng 
vẫn phải nằm trong một trật tự toàn bộ của đời sống đạo.

Trật tự thứ nhất: Phục vụ phải biết quên mình.
Phục vụ mà không quên mình sẽ đi đến khoe khoang tự 
mãn. Ta hãy nhớ lại chuyện hai người lên đền thờ cầu 
nguyện. Ông Biệt phái đứng giữa đền thờ, lớn tiếng kể 
công: “Lạy Chúa, con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng 
cho Chúa một phần mười thu nhập của con” (Lc 18,12). 
Thái độ khoe mình của ông không được Thiên Chúa chấp 
nhận vì ông phục vụ mà không biết quên mình.

Phục vụ mà không quên mình sẽ đi đến ganh ghét, dòm 
ngó, lườm nguýt, loại trừ người khác. Về điểm này, Đức 
cha Bùi Tuần có đưa ra một hình ảnh rất ý nhị. Trên bàn 
thờ có ngọn nến và bông hoa. Cả hai cùng phục vụ bàn 
thờ. Nhưng nếu ngọn nến đốt cháy bông hoa thì thật đau 
lòng. Phục vụ mà không quên mình sẽ đưa đến loại trừ lẫn 
nhau. Điều Chúa muốn là phục vụ quên mình. Phục vụ 
quên mình là phục vụ kín đáo: “Tay trái không biết việc 
tay phải làm” (Mt 6,3). Phục vụ quên mình chỉ cố ý làm 
vui lòng Chúa chứ không so sánh hơn thua với anh em. Vì 
thế phục vụ quên mình sẽ rất khiêm tốn. “Sau khi đã làm 
tất cả thì hãy nói: Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, tôi đã chỉ làm 
việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).

Trật tự thứ hai: Phục vụ phải biết lắng nghe.
Trước hết phải biết lắng nghe lòng mình xem có đức bác 
ái không. Nếu không có đức bác ái thì mọi việc phục vụ 
dù có lớn lao cũng trở thành vô ích như lời thánh Phao-lô 
nói: “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, 
hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, nếu tôi không có 
đức bác ái, cũng chẳng ích gì cho tôi” (1 Cr 13,3).

Thứ đến phải biết lắng nghe đối tượng phục vụ. Một phục 
vụ tốt phải đúng lúc, đúng nơi, đúng cách, đúng nhu cầu. 
Nhưng trên hết phục vụ phải biết lắng nghe Lời Chúa. 
Việc phục vụ của ta chỉ tốt và có ý nghĩa khi ta làm đúng ý 
Chúa muốn. Muốn biết ý Chúa, phải lắng nghe tiếng Chúa 
trong Tin mừng, qua cầu nguyện và tiếp xúc tâm sự với 
Chúa trong bí tích Thánh Thể. Lời Chúa là đèn soi bước 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Ý nghĩa của cuộc sống là gì?” Zed R., 
13 tuổi 
Đ: Ý nghĩa của cuộc sống là nhận biết, yêu 
mến và phục vụ Thiên Chúa (Ga 17: 3; Sir 1: 
11-12; GLCG 356, 357, 1721). Chỉ nơi Chúa chúng ta 
mới tìm thấy chân hạnh phúc cả dưới đất và trên trời 
(Rm 15:13; Ga 17:13; GLCG 1718). Tình yêu thương 
là chủ đề cơ bản trong suốt Kinh Thánh (1 Ga 4: 8; Ga 
3:16).  Nói chính xác, có hơn sáu trăm câu trong Kinh 
Thánh nói thật mạch lạc về tình yêu thương. 
 

chân ta, là ánh sáng hướng dẫn ta trong mọi hoạt động. 
Lắng nghe Lời Chúa làm cho hoạt động được vững vàng. 
Đó là xây nhà trên đá (cf. Lc 6, 47).

Trật tự cuối cùng: Phục vụ phải biết nghỉ ngơi.
Cuộc sống văn minh hiện đại ngày càng cuốn con người 
vào cơn lốc hoạt động đến ngộp thở. Người ta không còn 
thời giờ cho gia đình, cho bạn bè, và nhất là cho đời sống 
tâm linh. Tại các nước phương Tây, con người đang biến 
thành những cỗ máy làm việc, làm việc không ngừng. Đó 
là một đời sống mất quân bình, rất nguy hiểm.

Trong Phúc âm, Chúa Giêsu nhiều lần nhắc nhở chúng 
ta: “Đừng quá băn khoăn lo lắng”. Hôm nay Chúa nhắc 
lại với bà Martha một lần nữa: “Đừng băn khoăn lo lắng 
quá”. Chúa không chê trách công việc bà làm, nhưng 
Chúa chê trách thái độ lăng xăng, lo lắng thái quá. Chúa 
mời gọi bà hãy biết nghỉ ngơi, biết giữ bình an nội tâm 
trong một đời sống quân bình bằng cách biết cầu nguyện. 
Cầu nguyện là nghỉ ngơi bên Chúa. Cầu nguyện tạo cho ta 
một khoảng không gian và thời gian, nhờ đó đời sống tâm 
linh phát triển. Chính nhờ những giây phút cầu nguyện 
bên Chúa mà sinh lực ta được phục hồi. Và ta có thể phục 
vụ tốt hơn.

Lời Chúa kêu gọi bà Martha, Chúa cũng muốn nói với 
mỗi người chúng ta hôm nay: “Con đừng quá băn khoăn 
lo lắng cho cuộc sống. Hãy biết đến bên Cha mà nghỉ 
ngơi. Cha sẽ bổ sức cho con. Hãy chọn lấy phần tốt nhất 
như Maria. Đó là một kho tàng bền vững mãi mãi”.

Xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa 
mời gọi, hãy đến bên Chúa nghỉ ngơi. Để nhờ Chúa hướng 
dẫn, việc phục vụ của chúng ta sẽ theo đúng ý Chúa muốn 
và để đời sống tâm linh ta được phát triển toàn diện trong 
một nếp sống quân bình. Amen.

(Theo tinmung.net)

Thời sơ khai, việc tạo dựng con người là một hành 
động yêu thương bất vị kỷ của Thiên Chúa. Ngài không 
cần chúng ta vì Ngài đã hoàn hảo (Gióp 35: 5-7; Công 
vụ 17: 24-25) và không cần thêm gì cả. Nhưng Ngài đã 
tạo ra chúng ta vì Ngài biết chúng ta sẽ yêu thích được 
tạo dựng (Gn 1: 26-31). Đây là hành động của tình yêu. 
Thiên Chúa đã thể hiện hành động yêu thương tột cùng 
khi Ngài ban Con Một của Ngài làm của lễ để chuộc tội 
thế gian (Ga 3:16). Chúa Con, là Chúa Giêsu Kitô, đã 
hiến mạng sống của Ngài cho chúng ta khi Ngài chết 
trên thập giá (2Cr 5: 14-15; Dt 2: 9; Phil 2: 5-8). 
 
Chúng ta được mời gọi đến lãnh nhận thứ tình yêu bất 
vị kỷ này (1 Ga 4:19). Tình yêu được thể hiện trọn vẹn 
nhất khi chúng ta cho đi mà không quan tâm đến việc 
hưởng lại được điều gì (1Cr 13: 5; GLCG 2196). Tình 
yêu là mong muốn những gì tốt nhất cho người khác, 
đơn giản chỉ vì điều đó tốt nhất cho người ấy. Tình yêu 
thương là đức tính cao cả nhất trong các nhân đức (1 Cô 
13:13). Tình yêu phản nghĩa với ích kỷ (Rm 13: 8-10). 
Tình yêu thương thành thật làm cho thế giới trở nên tốt 
đẹp hơn (1Cr 13: 4-7). Không có tình yêu, chúng ta chỉ 
có sự trống rỗng. 
 
Ý nghĩa của cuộc sống là tình yêu: Chấp nhận tình yêu 
từ Thiên Chúa, trao lại tình yêu cho Thiên Chúa qua sự 
vâng phục Ngài, và yêu thương tha nhân như chúng ta 
yêu Chúa và yêu chính mình (1 Ga 4:19; Ga 13: 34-35, 
14:15, 15 : 12-17; GLCG 1823).
(Câu hỏi #14 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

(English version is on page 6)
(tiếp tục từ trang 4)

Q: “What is the meaning of life?” Zed R., 13
A: The meaning of life is to know, love and serve God 
(Jn 17:3; Sir 1:11-12; CCC 356, 357, 1721).  This is 
where we will find our fulfillment here on earth and in 
heaven (Rom 15:13; Jn 17:13; CCC 1718).  Love is the 
underlying theme throughout the Bible (1 Jn 4:8; Jn 
3:16).  In fact, there are more than six hundred verses in 
Scripture that speak explicitly of love.

To begin, the creation of human beings was an act of 
unselfish love by God.  He did not need us because He 
is perfect (Job 35:5-7; Acts 17:24-25) and needs noth-
ing.  But He created us because He knew we would like 
it (Gn 1:26-31).  This was an act of love.  God exhibited 
the ultimate act of love when He gave His only Son as 
the definitive sacrifice to save the world from its sins 
(Jn 3:16).  The Son, Jesus Christ, gave His own life 
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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 giải khát 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 17 tháng 07, 2022. Kính mời Cộng đoàn tham dự
cầu nguyện với nhóm. 

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

for us when He died on the cross (2 Cor 5:14-15; 
Heb 2:9; Phil 2:5-8).

We are called to this type of unselfish love (1 Jn 4:19).  
Love is most fully expressed when we give of ourselves 
with no interest in gaining something from it (1 Cor 
13:5; CCC 2196).  Love is wanting what is best for 
another simply because it is best for that person.  Love 
is the greatest of the virtues (1 Cor 13:13).  Love is 
the opposite of selfishness (Rom 13:8-10).  Love truly 
makes the world a better place (1 Cor 13:4-7).  Without 
love, we have only emptiness.

The meaning of life is love:  Accepting love from God, 
giving love back to God through obedience to Him, and 
loving others as we love God and ourselves (1 Jn 4:19; 
Jn 13:34-35, 14:15, 15:12-17; CCC 1823).

PHÂN ƯU 
Giáo xứ vừa nhận được tin buồn 

Bà MARIA MAI THỊ THO
là mẹ của Anh Nguyễn Thái Hùng, thư ký ban Bảo 
Quản và Phát Triển Giáo Xứ, vừa qua đời ngày 14 
tháng 7 năm 2022, tại Houston. Hưởng thượng thọ 95 
tuổi. 

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

Trường sinh với Chúa trên nước hằng sống.

Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, thánh cả Giuse 
2. Xin tạ ơn
3. Cầu bình an
4. Xin bình an cho gia đình
5. Cầu cho gia đình đi đường bình an
6. Xin tạ ơn và đi đường bình an
7. Xin bình an và hòa thuận
8. Xin cho gia đình đưoc bình an và như ý
9. Tạ ơn cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
10. Các linh hồn tiên nhân nội ngoại và các linh hồn 

mồ côi.
11. (3) Cầu cho các linh hồn
12. Linh hồn Đaminh và Maria
13. Xin đươc như ý
14. Linh hồn Phêrô và Phanxicô 
15. Linh hồn Phêrô
16. (3) Linh hồn Maria 
17. Hai linh hồn Phêrô và Inê
18. Hai linh hồn Tôma và Maria
19. Linh hồn Anphongsô     
20. Hai linh hồn Giêrônimô và Anna
21. Cầu cho linh hồn cha mẹ nội ngoại, Linh hồn 

Matta và ân nhân
22. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
23. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
24. Linh hồn Phêrô Phạm Hồng Thăng giỗ 23 năm
25. Linh hồn Đa Minh
26. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Úc, lễ giỗ
27. Linh hồn Giuse Thanh Danh
28. Ba linh hồn Matta, Nicolas và Phê rô, linh hồn 

tổ tiên nội ngoại, linh hồn mồ côi và thai nhi
29. Linh hồn Gioan Baotixita 
30. Linh hồn Maria Hoàng Thị Tạc 
31. Linh hồn Giuse Lê Adam, giỗ 1 năm 
32. Linh hồn Maria Trần Thị Thu Ba, giỗ 5 năm 
33. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Thông, giỗ 2 năm
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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. 

CẢM TẠ - THANK YOU

Giáo xứ xin cám ơn các mạnh thường quân sau đây 
đã đóng góp cho quỹ Tu Sửa Nhà Thờ:

   Pham  Đình Lô    $1,000 
   Vũ Đình Tráng    $200 
   Son Nguyen    $300 
   Ẩn danh     $60 
   Trần Viết Thanh (Bà Hạt)   $1,000 
   ÔB Trần Tiến Phương   $1,000 
   Bà Đinh Thị Luyến    $5,000 
   Ẩn danh     $100 
   Pho Vivi     $1,000 
   Minh Pham - Lucky AC   $5,000 
   Đinh Van Tiet    $1,000 
   Ẩn danh     $3,000 
   Nguyễn Thanh Nga   $700 
   Vu Ngoc Bich    $500 
   Phuong Hoang    $1,000

Tính đến ngày 15 tháng 7, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,537,515. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

HƯỚNG DẪN CỬ HÀNH 
NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ 

VÀ NGƯỜI CAO TUỔI LẦN THỨ HAI
Ngày 14/7/2022, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và 
Giáo phận Roma đã đưa ra hướng dẫn cử hành Ngày Thế 
giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ hai, vào Chúa Nhật 
ngày 24/7/2022, có chủ đề: "Trong tuổi già, vẫn sinh hoa 
kết quả".
Hồng Thủy - Vatican News

Tại Vatican, vào lúc 10 giờ sáng ngày 24/7/2022, Đức 
Hồng y Angelo De Donatis, giám quản giáo phận Roma, 
sẽ cử hành Thánh lễ trong đền thờ thánh Phêrô.

Cử hành Thánh lễ và thăm viếng người già neo đơn
Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đề nghị hai cách thế 
các giáo phận trên toàn thế giới có thể tham dự cử hành 
Ngày này: cử hành một Thánh lễ hoặc thăm viếng người 
già neo đơn. Trên trang web của mình, Bộ cung cấp các 
tài liệu cũng như những gợi ý mục vụ và phụng vụ để giúp 
các giáo phận cử hành Ngày này, đặc biệt là thăm viếng và 
đồng hành với người già neo đơn.
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Giáo hội cũng ban ơn Toàn xá cho các tín hữu thực hiện 
việc này trong những ngày gần với ngày 24/7, vì như Đức 
Thánh Cha khẳng định trong Sứ điệp Ngày Ông bà và 
Người cao tuổi năm nay: "thăm viếng người già neo đơn 
là công việc của lòng thương xót trong thời đại chúng ta."

Trong thư gửi các cha xứ của giáo phận Roma và những 
người già ở Roma, Đức Hồng y De Donatis nhắc rằng 
vào mùa hè, nhiều người già cảm thấy bị bỏ rơi hơn. Do 
đó, "thật là tốt khi vào dịp này, nghĩ về một giây phút đơn 
giản và ý nghĩa đối với người già." Ngài mời gọi thăm 
viếng người già tại tư gia hay trong các nhà dưỡng lão.

Quan tâm đến người cao tuổi
Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia 
đình và Sự sống, nhận định rằng "Với Ngày Thế giới Ông 
bà và Người cao tuổi, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta 
ý thức về tầm quan trọng của người già trong đời sống xã 
hội và cộng đoàn của chúng ta và do đó không cử hành nó 
riêng rẽ nhưng theo cấu trúc."

Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi được Đức Thánh 
Cha thiết lập vào năm 2021 và được cử hành hàng năm 
vào Chúa Nhật thứ tư của tháng 7, năm nay vào ngày 
24/7.

Vào ngày 24/7 Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến viếng 
thăm Canada. Theo chương trình, ngài sẽ viếng đền thánh 
thánh Anna và gặp gỡ người già và giới trẻ tại trường tiểu 
học ở Iqaluit. Chăm sóc người già và việc đối thoại giữa 
họ và các thế hệ trẻ hơn là quan tâm không ngừng của 
Đức Thánh Cha. (CSR_2953_2022)

BIỂU TƯỢNG CỦA ĐỨC TIN: 
CÁC GIÁO XỨ LÂU ĐỜI NHẤT 

CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
Texas Catholic Herald

Kể từ khi được thành lập cách đây 175 năm, các tín hữu, 
được dẫn dắt bởi các nhà truyền giáo, đã mang đức tin 
Công giáo xuyên suốt lịch sử Texas và Hoa Kỳ, và đi vào 
huyền thoại.  Những người Công giáo dũng cảm này, 
nhiều người nhập cư xa xôi đến Texas từ các quốc gia khác 
lục địa, đặt cuộc sống của họ vào đức tin, trồng xuống 
những cộng đồng Công giáo cây con nở rộ nhiều thập kỷ, 
sau đó thành những giáo xứ đầu tiên của khu vực. Và mặc 
dù Giáo phận Galveston đã từng trải dài đến Oklahoma, 
Colorado và xuống đến Mexico, ngày nay nó bao gồm 10 
quận (county), mỗi quận có các giáo xứ Công giáo nuôi 
dưỡng các tín hữu địa phương, với nhiều giá trị lịch sử.
 

Nhà thờ Thánh Giuse trên sông Brazos 
219 County Rd 762, Brazoria, TX 77422 
 
St. Joseph ở Brazos là giáo xứ Công giáo lâu đời nhất trong 
Tổng giáo phận ngày nay.  Hạt Brazoria, một thị trấn yên 
tĩnh, được danh hiệu này vì là nơi tọa lạc của nhà thờ bằng 
gạch và gỗ “mới hơn” được kiến thiết lại vào năm 1960. 
Giáo xứ St. Joseph, do một nhóm người Đức di dân Công 
giáo cùng với Cha Xứ Jacob Weiser thành lập năm 1840, 
đã chứng kiến   nhà thờ của họ bị phá hủy hai lần bởi các 
cơn bão, bao gồm cả trận bão lớn năm 1900. 
 
Sau khi các giáo dân hảo tâm hiến đất cho giáo xứ, công 
trình nhà thờ mới hơn của giáo xứ đã được xây dựng để 
đón nhiều giáo dân hơn.  Ngày nay bên trong nhà thờ bao 
gồm một khu vực rộng rãi cho ca đoàn, với những chùm 
đèn chiếu sáng kéo cao vút. Mười bốn hàng ghế dài bằng 
gỗ sậm màu, xếp hàng dọc cung thánh, cuốn hút tầm nhìn 
về phía Mình Thánh Chúa trong nhà tạm.  Các thanh xà 
bằng gỗ mang lại cảm giác của một khu rừng yên tĩnh, với 
những chậu cây lớn đặt dưới chân Thánh Giuse và Đức 
Mẹ, cũng như gần bàn thờ. Mỗi ngày, ánh nắng sáng và 
chiều rực rỡ chiếu xuyên qua hai dãy cửa sổ vuông dài 
vào tràn ngập nhà thờ. Phía sau bàn thờ, một tấm thảm 
dệt công phu dài từ trần xuống sàn được treo làm nền cho 
một cây thánh giá treo lơ lửng trên bàn thờ bằng đá vôi. 
Nhà tạm được đặt trên một chiếc bàn đá vôi khác, gợi cảm 
giác mộc mạc, thanh tịnh. 
 
Giáo xứ đang được Cha Phạm Tín, người vừa kỷ niệm 
25 năm thụ phong linh mục, dẫn dắt và có gần 500 gia 
đình, đa số là công dân của thành phố Brazoria cổ kính 
qua nhiều thế hệ. Theo lịch sử của Tổng giáo phận, giáo 
xứ Thánh Giuse có lâu đời hơn Giáo phận Galveston, giáo 
phận sáng lập Công giáo ở Texas.  Nhà thờ vẫn mở cửa 
cho du khách mỗi ngày như một ốc đảo đức tin cho tất cả 
những ai tìm kiếm nơi nương tựa với Chúa.

(xem tiếp tuần sau)
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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.

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ THÊM SỨC 
Giáo xứ nhận ghi danh cho những ai muốn tham dự lớp Giáo 
lý Dự Tòng và Thêm Sức cho người lớn trong niên khóa 2022-
2023, bắt đầu học vào ngày Chúa Nhật 11 tháng 9, 2022, mỗi 
Chúa Nhật từ 8g30 đến 11g00 sáng.  Xin liên lạc với Văn phòng 
Giáo xứ tại số 713-941-0521 hay qua email cttdvnhou@gmail. 
com.

LỚP DỰ BỊ HÔN NHÂN 
Giáo xứ sẽ mở khóa Dự Bị Hôn Nhân mùa thu, bắt đầu học vào 
ngày Chúa Nhật 11 tháng 9, 2022. Khóa học sẽ gồm 5 lần học, 
mỗi chiều Chúa Nhật từ 12g30 đến 3g30. Những ai muốn ghi tên 
tham dự xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ. 

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 17 Thường niên Năm C

BÀI ĐỌC 1:  St 18, 20-32
“Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”.

Trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, Chúa phán: “Tiếng kêu la của 
dân Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng 
quá nặng nề! Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như 
tiếng kêu thấu đến tai Ta hay không, để Ta sẽ biết rõ”.

Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma. Nhưng 
Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại 
gần Người và thưa: “Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người 
công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi 
người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay 
sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục 
người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng 
làm như vậy, đừng sát hại người công chính cùng với 
kẻ dữ! Xin đừng làm thế! Chúa phán xét thế giới, Chúa 
không xét đoán như thế đâu”. Chúa phán cùng Abra-
ham rằng: “Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôma năm 
mươi người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả 
thành”. Abraham thưa lại: “Dù con chỉ là tro bụi, con 
đã bắt đầu nói, nên con xin thưa cùng Chúa. Nếu trong 
số năm mươi người công chính đó còn thiếu năm người 
thì sao? Vì bốn mươi lăm người công chính, Chúa có 
tàn phá cả thành không?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm thấy 
bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không phá huỷ 
cả thành”.

Abraham lại thưa cùng Chúa rằng: “Nhưng nếu có bốn 
mươi người thì Chúa sẽ làm gì?” Chúa phán: “Ta sẽ 
vì bốn mươi người đó mà không trừng phạt cả thành”. 
Abraham thưa: “Lạy Chúa, nếu con lên tiếng, xin Chúa 
đừng nổi giận. Nếu ở đây tìm được ba mươi người 
công chính thì sao?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm được ba 
mươi người, Ta sẽ không phạt”. Abraham nói: “Vì con 
đã trót nói thì con sẽ thưa cùng Chúa: Nếu trong thành 
tìm được hai mươi người công chính thì sao?” Chúa 
phán: “Vì hai mươi người đó Ta sẽ không tàn sát”. 
Abraham thưa: “Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con chỉ 
xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người 
công chính ở đó thì sao?” Chúa phán: “Vì mười người 
đó, Ta sẽ không tàn phá”.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8
Đáp: Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời 
con (c. 3a).

Xướng:
1)  Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa 
đã nghe lời miệng con xin: trước mặt các Thiên Thần, 
con đàn ca mừng Chúa; con sấp mình thờ lạy bên thánh 
điện Ngài. - Đáp.

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và 
trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm 
lời con; Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. 
- Đáp.

3) Quả thật Chúa cao cả và thương nhìn kẻ khiêm cung; 
còn người kiêu ngạo thì Ngài ngó tự đàng xa. Nếu con 
đi giữa cảnh gian truân, Chúa giữ gìn con sống; Chúa 
ra tay phản đối quân thù giận dữ. - Đáp.

4) Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa 
sẽ hoàn tất cho con những điều đã khởi sự. Lạy Chúa, 
lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời; xin đừng bỏ rơi 
công cuộc tay Ngài. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Cl 2, 12-14
“Người đã khiến anh em chung sống với Người và tha 
thứ mọi tội lỗi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôssê.
Anh em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh em đã được 
mai táng làm một với Đức Kitô, anh em cũng được 
sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng Thiên 
Chúa, Đấng đã cho Người từ cõi chết sống lại.

Anh em vốn đã chết vì tội lỗi anh em và bởi không cắt 
bì tính xác thịt của anh em, nhưng Thiên Chúa đã cho 
anh em được chung sống với Người, Người đã ân xá 
mọi tội lỗi chúng ta, đã huỷ bỏ bản văn tự bất lợi cho 
chúng ta, vì làm cho chúng ta bị kết án; Người đã huỷ 
bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.  
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 11, 1-13
“Các ngươi hãy xin thì sẽ được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi 
Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người 
rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như 
Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông:

“Khi các con cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha, nguyện 
xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho 
chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha 
nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ 
chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ’”.
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Xin ủng hộ các cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho Bản Tin Giáo xứ. 

Và Người còn bảo các ông rằng: “Nếu ai trong các 
con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người 
ấy rằng: ‘Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi 
có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có 
gì thết đãi anh ấy’. Và từ trong nhà có tiếng người ấy 
đáp: ‘Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con 
tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi 
dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy bảo các con, dù 
người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người 
bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của 
người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.

“Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, 
hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin 
thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.

 “Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà 
lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn 
thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con 
bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn 
biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha 
các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin 
Người”.  Đó là lời Chúa. 
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Kính mời Toàn Thể Ông Bà Anh Chị Em khắp nơi cùng 
nhau về tham dự ngày Thánh Mẫu, cùng nhau nối kết 
tình đồng đạo, đồng hương; phát triển và duy trì những 
nét văn hóa của người Việt Nam tại Hải Ngoại

Tất cả mọi chi tiết thông tin liên lạc sẽ được đăng tải 
trên trang web chính thức của Ngày Thánh Mẫu 2022: 
www.ngaythanhmau.net

Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc rất hân hạn được tiếp 
đón tất cả Quý Ông Bà Anh Chị Em trong dịp hành 
hương đặc biệt sắp tới đây. Nguyện xin ơn trên luôn gìn 
giữ và chúc lành cho tất cả chúng ta.

Carthage, ngày 9 tháng 07 năm 2022
Lm. Philip M. Đỗ Thanh Cao
Lm. Gioan M. Trần Quốc Toản
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