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CHÚA NHẬT 17
THƯỜNG NIÊN

LỊCH PHỤNG VỤ
24 Tháng 7, 2022 - 30 Tháng 7, 2022
CHÚA NHẬT 24/07/2022 - Tuần 17 Thường Niên
BÀI ĐỌC I: St 18, 20-32
“Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”.
BÀI ĐỌC II: Cl 2, 12-14
“Người đã khiến anh em chung sống với Người và tha
thứ mọi tội lỗi”.
TIN MỪNG: Lc 11, 1-13
“Các ngươi hãy xin thì sẽ được”.
THỨ HAI 25/07/2022 Thánh Giacobe Tông đồ - Lễ kinh
BÀI ĐỌC I: 2 Cr 4, 7-15
TIN MỪNG: Mt 20, 20-28
THỨ BA 26/07/2022 Thánh Gioachim và Anna, Song thân
Đức Mẹ - Lễ nhớ
BÀI ĐỌC I: Gr 14, 17-22
TIN MỪNG: Mt 13, 36-43
THỨ TƯ 27/07/2022
BÀI ĐỌC I: Gr 15, 10. 16-21
TIN MỪNG: Mt 13, 44-46
THỨ NĂM 28/07/2022
BÀI ĐỌC I: Gr 18, 1-6
TIN MỪNG: Mt 13, 47-53
THỨ SÁU 29/07/2022
BÀI ĐỌC I: Gr 26, 1-9
TIN MỪNG: Ga 11, 19-27
THỨ BẢY 30/07/2022
BÀI ĐỌC I: Gr 26, 11-16. 24
TIN MỪNG: Mt 14, 1-12

17/07/2022
		

TIỀN THU TRONG TUẦN
$15,558
quyên trong thánh lễ
$90		
quyên trên mạng

Trong bài đọc 1, chúng ta nghe Abrahm
táo bạo thuyết phục Thiên Chúa đổi ý
định của Ngài. Điều này chứng tỏ Abraham tin tưởng trong mối tương quan của
ông với Thiên Chúa. Dù ông thưa chuyện
với Chúa cách khiêm tốn và hiền lành,
ông dám táo bạo để thương lượng với Thiên Chúa. Không
những ông có lòng tin vào quyền năng và công bình của
Thiên Chúa, ông còn tin tưởng vững vàng trong tình liên
hệ bền chặt và thân thiết giữa ông với Thiên Chúa. Abraham là cha của đức tin bởi vì ông được nên công chính
nhờ đức tin. Ở đây ông đã chứng tỏ bằng sự quan tâm của
ông cho những người vô tội trong thành.
Trong bài đọc hai, thánh Phaolo nhắc cho chúng ta biết
chúng ta cũng có mối tương quan chặt chẽ và thân tình với
Thiên Chúa. Mối tình tương quan của chúng ta với Thiên
Chúa được thiết lập qua Bí Tích Rửa Tội. Dù chúng ta là
những người tội lỗi, Bí Tích Rửa Tội đã cất đi hình phạt
tội lỗi và đóng đinh nó trên thập giá.” Giống như Abraham, chúng ta có thể vững tin trong tình liên hệ với Thiên
Chúa, nhất là khi chúng ta là môn đệ của Chúa Giê-su.
Là môn đệ của Chúa Giê-su, chúng ta được dạy để cầu
nguyện lời kinh của Chúa và kiên vững trong lời cầu
nguyện của chúng ta. Liên kết với Chúa Giê-su trong phép
Rửa, chúng ta tìm và kiên trì tìm kiếm. Chúng ta gõ và
tiếp tục gõ cho đến khi cánh cửa được mở ra cho chúng ta.
Chúng ta xin Cha trên trời ban những gì chúng ta cần, và
chúng ta xin cách kiên trì.
Trong bài Tin mừng, Chúa Giê-su dạy chúng ta phải là
những người cầu nguyện trung tín. Thường thì người ta
chỉ cầu nguyện khi họ ở trong hoàn cảnh éo le. Chúa Giêsu muốn các môn đệ biết họ là con cái của Thiên Chúa
nhờ phép Rửa Tội, và vững vàng đến với Thiên Chúa như
những người con trai con gái của Ngài. Chúng ta thường
quên khi chúng ta làm những lời hứa khi chịu phép Rửa
Tội, hay là cha mẹ đã hứa thay cho chúng ta, thì Thiên
Chúa cũng hứa với chúng ta. Chúng ta được rửa sạch và
được nhận làm con cái nhờ quyền lực của Bí Tích thánh.
Bài Tin mừng hôm nay không dạy là chúng ta sẽ luôn luôn
nhận được điều chúng ta muốn. Đôi khi chúng ta xin cách
ích kỷ để được thoải mái, hoặc là chúng ta không thể nhận
ra rằng chương trình của Chúa muốn cho đời sống chúng
ta cũng cần phải có đau khổ hay thiếu thốn. Bài Tin mừng
không có chủ đích biến Chúa thành một vị thần ban ơn
theo lòng mong ước của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi
tìm kiếm Chúa trước hết trong cuộc sống. Nếu Chúa là
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mục đích chúng ta đi tìm, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp.
Nếu chúng ta chỉ đi tìm danh tiếng hay may mắn, Chúa sẽ
phải hoán cải chúng ta nhiều hơn hầu giúp việc khấn xin,
tìm kiếm, và gõ của chúng ta được thuận theo ý muốn của
Ngài. Trong phép Rửa Tội, chúng ta dâng hiến đời chúng
ta cho Chúa. Nếu chúng ta thuộc về Chúa, thì chúng ta sẽ
tìm kiếm và xin những điều quan trọng.
Chúa Giê-su mong muốn các môn đệ của Ngài cầu
nguyện. Ngài dạy chúng ta cách cầu nguyện và khuyên
chúng ta cầu nguyện liên lỷ. Là con cái của Thiên Chúa
qua phép Rửa Tội, chúng ta có thể vững lòng tin là chúng
ta được lắng nghe và được nhận lời từ một Thiên Chúa
đầy thương xót luôn muốn cho chúng ta những gì là tốt
nhất.

THE 17TH SUNDAY OF ORDINARY TIME

In our first reading, we hear Abraham boldly attempting
to convince God to change his mind. It demonstrates that
Abraham was confident in his relationship with his God.
Even though he speaks very humbly and meekly, he has
the audacity to believe he can negotiate with the Lord.
He not only has faith in the power and justice of God,
but he also has strong faith that his relationship with God
is stable and friendly. Abraham is the father of our faith
because he was made righteous by his faith. And here he
demonstrates that in being so concerned for the innocent
people of the city.

In our second reading, Saint Paul reminds us that we also
have a stable and friendly relationship with the Lord. Our
relationship with God is grounded in our baptism. Even
though we are sinners, our baptism has “removed the bond
of our sins and nailed it to the cross.” We, like Abraham,
can have confidence in our relationship with God, especially as we follow Jesus as his disciples.
As Jesus’ disciples, we are taught to pray the Lord’s
Prayer and to be persistent in our prayers. United to Christ
in baptism, we must seek and persevere in seeking. We
must knock and keep knocking until the door is opened to
us. We should ask our heavenly Father for what we need,
and do so consistently. In the Gospel today, Jesus is teaching us to be people of faithful prayer. Too often people
will turn to prayer only when their situation is hopeless.
Jesus wants disciples who know they are children of God
by their baptism, and are confident to approach God as
his beloved sons and daughters. Too often we forget that
when we made promises at our baptism, or our parents
made them for us, that the Lord also made promises to us.
We are cleansed and adopted by the power of that holy
sacrament.

Our Gospel today does not teach us that we will always receive what we want. Sometimes we ask selfishly for comforts, or we are unable to see the Lord’s plan in our lives
that may require some suffering or lack. This Gospel is
not meant to turn the Lord into a genie that grants all our
wishes. We are called to seek God first in our lives. If he
is the goal of our seeking, then we will certainly receive
what we seek. If we seek only fame or fortune, the Lord
will need to convert us more deeply so that our asking,
seeking, and knocking is according to his will. In baptism,
we surrender our lives to the Lord. If we belong to Jesus,
then we will seek and ask for the things that matter.
Jesus expects his people to pray. He teaches us how to
pray and calls us to be constant in our prayers. As children
of God through baptism, we can be confident that our
prayers are heard and answered by a God who is merciful
and truly wants what is best for us.

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Giáo hội có ý gì khi gọi Đức Chúa Trời là
‘Cha’?” Rocky P., 15 tuổi
Đ: Giáo hội có ý rằng mặc dù Đức Chúa Trời
là một thần linh thuần khiết chứ không phải là
nam giới theo nghĩa đen, nhưng chúng ta nói về Đức
Chúa Trời theo nghĩa nam tính vì mối quan hệ của Đức
Chúa Trời với chúng ta giống như mối quan hệ của
người cha (GLCG 239). Điều này không có nghĩa là
nam giới tốt hơn nữ giới, chỉ là một số khía cạnh của
“nam tính” thể hiện rõ mối quan hệ của Đức Chúa Trời
với chúng ta hơn là “nữ tính”. Cả người nam và nữ đều
được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa (Gn 1,27).
Một lý do mà Giáo hội gọi Thiên Chúa là “Cha” là vì
Chúa Giêsu. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa
Trời là mối quan hệ của Chúa Giê-su với Đức Chúa
Trời mà Chúa Giê-su đã chia sẻ. Ngài đã biết và mặc
khải Thiên Chúa là Cha (Mt 11:27; GLCG 240). Bằng
chứng là Ngài đã nói: “Khi anh em cầu nguyện, hãy
nói‘ Lạy Cha ’” (Lc 11: 2).
Nhờ vậy, chúng ta mới biết và quan hệ với Đức Chúa
Trời. Chúa Giê-su không thể coi Đức Chúa Trời là Mẹ
vì một lý do đơn giản. Người đã có Mẹ là Đức Trinh
Nữ Maria đầy ơn phúc rồi (Lc 2: 7; GLCG 509). Là anh
chị em của Chúa Giêsu, chúng ta cũng có Đức Maria
là Mẹ thiêng liêng của chúng ta (Ga 19: 25-27; GLCG
501). Và Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của chúng
ta, một tình phụ tử chân thành, hơn cả mối quan hệ ruột
thịt với các người cha thật của chúng ta ở trần thế (1 Ga
3: 1).
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Một lý do khác mà chúng ta gọi Đức Chúa Trời là
“Cha” vì chúng ta là những tạo vật của Ngài (Rô-ma
8: 15-17, 22-23; GLCG 238). Thiên Chúa Cha ban
những hạt giống ân sủng cho Giáo Hội, nhờ đó chúng
ta được nuôi dưỡng trong một tử cung thần linh. Vì vậy
theo truyền thống, giáo hội luôn được gọi là “Giáo hội
Thánh Mẫu” và được gọi là “she” (giống cái).
Sách Giáo Điều của Giáo hội Công giáo ghi rõ rằng
tình phụ tử của Đức Chúa Trời là một kết hợp hoàn hảo
của cả hai tình phụ tử và mẫu tử của con người. Và đôi
khi Kinh Thánh cũng mô tả tình yêu thương của Đức
Chúa Trời như tình mẫu tử (Is 49:15, 66:13). Vì vậy,
chúng ta không nên ngại dùng hình ảnh người mẹ như
một cách để diễn tả tình yêu của Đức Chúa Trời dành
cho chúng ta, miễn làm sao hiểu được đúng cách. Tuy
nhiên, cả Kinh thánh và Giáo lý đều không bao giờ gọi
Đức Chúa Trời là “mẹ”. Và ngay cả khi hình ảnh người
mẹ được sử dụng trong Kinh thánh, Đức Chúa Trời vẫn
là “Ngài” chứ không phải “Mẹ” (GLCG 239).
Đương nhiên còn nhiều lý do hơn thế nữa, nhưng tôi
hy vọng những giải nghĩa trên đây ít nhiều đã giúp bạn
hiểu biết cơ bản của vấn đề quan trọng này.
(Câu hỏi #8 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Another reason we call God “Father” has to do with
His relation to us as His creatures (Rom 8:15-17, 22-23;
CCC 238). God the Father bestows seeds of grace to
the Church, within which we are nurtured as a spiritual
womb. Thus, the Church has traditionally been called
“Holy Mother Church” and referred to as “she.”
The Catechism of the Catholic Church states that God’s
Fatherhood includes the perfections of human fatherhood and motherhood. And the Bible also sometimes
describes God’s love in maternal ways (Is 49:15,
66:13). So we should not be afraid of all maternal
imagery as a way of understanding God’s love for us,
provided it is properly understood. However, neither
the Bible nor the Catechism ever calls God “mother.”
And even when maternal images are used in the Bible,
God remains “He” not “She” (CCC 239).
Naturally, there is much more, but this overview should
give you at least a basic understanding of this important
issue.

PHÂN ƯU

Q: “What does the Church mean when it refers to
God as ‘the Father’?” Rocky P., 15
A: The Church means that, although God is a pure
spirit and not literally male, we speak of God in masculine terms because God’s relation to us is like that of a
father (CCC 239). This does not mean men are better than women, only that some aspects of “maleness”
better express some aspects of God’s relationship to us
than “femaleness.” Both men and women are made in
God’s image (Gn 1:27). One reason the Church calls
God “Father” is Jesus. Our relation to God is a sharing
in Jesus’ relation to God. He knew and revealed God as
Father (Mt 11:27; CCC 240). In fact, He said, “When
you pray, say ‘Father’” (Lk 11:2).
Therefore, that is how we should know and relate to
God. Jesus could not know God as Mother for a simple
reason. He already had a Mother, the Blessed Virgin Mary (Lk 2:7; CCC 509). As Jesus’ brothers and
sisters, we too have Mary as our spiritual Mother (Jn
19:25-27; CCC 501). And God is our spiritual Father, a
fatherhood more real than even our biological relationship with our own earthly fathers (1 Jn 3:1).

Hội Phêrô Phaolô nhận được tin
Bà MARIA MAI THỊ THO
vừa qua đời ngày 14 tháng 7 năm 2022, tại Houston.
Hưởng thượng thọ 95 tuổi.
Hội Phêrô Phaolô xin chia buồn cùng đại 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.

QUỸ PHỤC VỤ GIÁO PHẬN DSF 2022

Hiện đã có 288 gia đình đóng, được tổng cộng $67,278.
Giáo xứ cần đóng $84,000 cho địa phận. Những ai
chưa đóng, xin vui lòng đóng góp.

“Tất cả vì sự Vinh Hiển của Thiên Chúa”
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. Bà Vũ Lynn
8. Những người đang bị lây nhiễm COVID-19
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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:
Ẩn danh 			
Ẩn danh 			
Ẩn danh 			
Lê Công Mẫu
		
O/B Đại (Dưa Gang)
Nguyễn Thanh Mai

$100
$50
$45
$1,000
$1,490
$200

Tính đến ngày 22 tháng 7, 2022, tổng số tiền ủng hộ
là $1,540,400. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị
và gia đình.

CHỤP HÌNH LÀM SỔ DANH BỘ GIÁO XỨ

Thấm thoát mà đã 3 tuần trôi qua kể từ khi giáo xứ chúng
ta bắt đầu có hẹn chụp hình để làm sổ danh bộ cho giáo
xứ. Giáo xứ xin cám ơn tất cả các thiện nguyện viên đã
làm việc hết lòng để giúp cho công tác chụp hình được
trôi chảy. Giáo xứ cũng xin cám ơn tất cả quý giáo dân
đã đáp lời mời gọi của Cha xứ, dành thời giờ đến chụp
hình làm sổ danh bộ giáo xứ. Nên biết là hãng chụp hình
sẽ không lấy tiền hay chia tiền cho giáo xứ. Họ đến tình
nguyện chụp hình cho chúng ta và sẽ in sổ danh bộ cho
giáo xứ miễn phí. Tuy nhiên, họ cũng tùy thuộc vào
chúng ta mua hình và khung ảnh cho họ để bù đắp lại chi
phí của họ. Giá cả tùy thuộc vào hình mua như đã chụp
hay muốn sửa thêm (touch-up) và mua khung hay không.
Việc mua thêm không bắt buộc. Xin quý ông bà và gia

đình vui lòng tôn trọng thì giờ làm việc của họ để đến
đúng giờ đã hẹn. Xin nói chuyện với thợ chụp hình nếu
muốn mua hình và khung ảnh. Xin cám ơn.

Trang 5

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 		
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm		
Huynh Đoàn ĐaMinh			
Đoàn Tông Đồ Fatima			
Hội Thánh Phêrô Phaolô		
Hội Legio Mariae			
Phong Trào Cursillo			
Phong Trào Lòng Thương Xót Chúa
Phong Trào Thánh Linh		
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể
Trưởng Ban thánh Nhạc		
Ca Đoàn Thánh Giuse			
Ca Đoàn Dũng Lạc			
Ca Đoàn Đức Mẹ Lên Trời		
Ca Đoàn Thánh Gia			
Ca Đoàn Encounter			
Ca Đoàn Thánh Linh			
Thừa Tác Viên Thánh Thể		
Ban Nghi Lễ				
Ban Giúp Lễ				
Ban Truyền Bá Đức Tin		
Ban Trật Tự				
Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân
Giáo Lý Tân Tòng			

B. Lena Lan 832-858-5422
Ô. Ngọc 281-248-1653
Ô. Bình 832-475-3393
Ô. Triệu 713-899-8981
Ô. Đại 832-860-1587
B. Kim-Oanh 713-870-7091
B. Lan 713-291-3514
B. Eliz. Hoa 713-459-5171
B. Hồng-Ngọc 713-859-7539
Cory Hạ 832-867-2679
Lê Hoàng 832-506-9070
Nguyễn Tuấn 401-256-8624
Phan Anh 281-772-2049
Nguyễn Đức 281-546-6771
Thu Trinh 832-641-3929
Vương Hùng 612-220-2246
B. Xuân 713-972-2514
Ô. Quý 281-857-5869
Ô. Tạ Thường 832-577-1922
Liên Anh 832-766-0920
PT. Lê Văn Rõ 832-686-1982
Ô. Chính 832-230-9878
Ô. Việt 832-449-2132
TC. Tú + Trinh 832-744-0634

SỔ DANH BỘ GIÁO XỨ
Tuần này là tuần cuối cùng để chụp hình cho Sổ Danh bộ giáo
xứ h. Địa điểm chụp hình sẽ là 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 20222023, 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.

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.
Trang 6
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Trang 8
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6.
7.

48. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Xiêm giỗ 100
ngày
49. Linh hồn Giuse Vũ Tình, lễ giỗ
50. Linh hồn Maria Catarina, 9 Đaminh, Maria và
các linh hồn
51. Hai linh hồn Maria
52. Linh hồn Joan Theode
53. Hai linh hồn Maria và Anna
54. Linh hồn Maria Bùi Thị Nguyên, lễ giỗ
55. Linh hồn Giuse, giỗ 13 năm

Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY

(5) Xin tạ ơn
Xin tạ ơn 46 năm hôn phối
Xin thi quồc tịch được may mắn
Xin được bằng yên, như ý
Cầu cho các linh hồn tổ tiên
Xin tạ ơn và cầu cho các linh hồn
Xin tạ ơn, cầu cho các linh hồn linh mục, tu sĩ
và các linh hồn
8. (5) Cầu cho các linh hồn
9. Cầu cho các linh hồn mồ côi
10. Cầu cho các linh hồn thai nhi
11. Các linh hồn thai nhi và linh hồn mồ côi
12. Linh hồn Anphongsô
13. Lễ đưa chân linh hồn Maria Mai Thi Tho.
14. (5) Linh hồn Maria Mai Thi Tho
15. (4) Linh hồn Phê rô
16. Linh hồn Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoành
17. Linh hồn Anna Maria và các linh hồn
18. Linh hồn Gioan
19. Linh hồn Isave
20. Hai linh hồn Alphonsô và Maria, và các linh
hồn
21. Linh hồn mồ côi, thai nhi, và 2 linh hồn Anna
22. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Hương, lễ giỗ
23. Linh hồn Têrêsa Nguyễn Thị Nhiều, giỗ 7 năm
24. Linh hồn Đaminh Hương, Maria Huê, Maria
Hà, và các tội nhân
25. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Rin
26. (4) Linh hồn Maria
27. Linh hồn Hoàng Thị Muốn
28. Linh hồn Phêrô Tạ Quang Lịch
29. (2) Linh hồn Đaminh
30. Linh hồn Rosa
31. Linh hồn Gioan, giỗ 26 năm
32. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Thanh Hương
33. Linh hồn Đoàn Văn Khuyến, giỗ 100 ngày
34. Linh hồn Lê Thị Tri, giỗ 15 năm
35. Hội Viên Phêrô-Phaolô xin cầu cho các hội viên
còn sống cũng như đã qua đời.
36. Linh hồn Micae Mai Xuân Tiến
37. Linh hồn Vicentê Nguyễn Thiên Tâm
38. Linh hồn Anna, lễ giỗ
39. Linh hồn Phêrô, lễ giỗ
40. Linh hồn Gioan
41. Linh hồn Anton
42. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
43. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
44. Linh hồn Gioan Baotixita
45. Linh hồn Maria Vũ Thị Huệ
46. Linh hồn Martha
47. Linh hồn Martha, giỗ 1 năm

BÀI ĐỌC
CHO TUẦN
SAU
Chúa Nhật
Tuần 18
Thường Niên
Năm C

người bởi mọi việc mình làm”.

BÀI ĐỌC I:
Gv 1, 2; 2, 2123
“Ích gì cho

Trích sách Giảng Viên.
Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư
không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều
hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn
ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại
cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai
hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà
phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày
của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không
được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao? Đó
là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9
Đáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người:
các ngươi đừng cứng lòng (c. 8).
Xướng:
1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô
Đá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời
ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người. Đáp.
2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối
trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. Vì chính Người
là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là
đoàn chiên thuộc ở tay Người. - Đáp.
3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Đừng
cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu
rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta,
họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta”. Đáp.
Trang 9

BÀI ĐỌC II: Cl 3, 1-5, 9-11
“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô
ngự”.

- Alleluia.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức
Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô
ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những
sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì
anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với
Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống
anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với
Người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu,
anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em, là sự gian
dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự
thờ phượng thần tượng.
Anh em chớ nói dối với nhau; anh em hãy lột bỏ người
cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới,
con người được đổi mới theo hình ảnh của Đấng đã
tạo thành nó: ở đấy không còn là dân ngoại và Do-thái,
chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người man
rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi
sự và trong mọi sự có Đức 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.

TIN MỪNG: Lc 12, 13-21
“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa
Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia
tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai
đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho
các ngươi?” Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy
coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng
phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho
đâu”.
Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú
hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính
trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu
mà tích trữ hoa lợi?’ Đoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm
thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái
lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó,
và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi
có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ
ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó
rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn
ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho
ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu
trước mặt Chúa thì cũng vậy”. Đó là lời Chúa.

Xin ủng hộ các cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho Bản Tin Giáo xứ.
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