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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 18 Thường Niên Năm C   31 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 

ĐỒNG TIỀN LIỀN KHÚC RUỘT
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LỊCH PHỤNG VỤ
31 Tháng 7, 2022 - 6 Tháng 8, 2022 

CHÚA NHẬT 31/07/2022 - Tuần 18 Thường Niên
  BÀI ĐỌC I: Gv 1, 2; 2, 21-23
  “Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”.
  BÀI ĐỌC II:   Cl 3, 1-5, 9-11
  “Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự”
  TIN MỪNG:  Lc 12, 13-21
  “Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”

THỨ HAI 01/08/2022  Thánh Anphongso Liguori, Giám 
mục Tiến sĩ Hội thánh - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   Gr 28, 1-17
  TIN MỪNG:  Mt 14, 13-21

THỨ BA 02/08/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Gr 30, 1-2. 12-15. 18-22
  TIN MỪNG:  Mt 14, 22-36

THỨ TƯ 03/08/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Gr 31, 1-7
  TIN MỪNG:  Mt 15, 21-28

THỨ NĂM 04/08/2022  Thánh Gioan Vianney, Linh mục 
- Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:    Gr 31, 31-34
  TIN MỪNG:  Mt 16, 13-23

THỨ SÁU 05/08/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Nk 1, 15; 2, 2; 3, 1-3. 6-7 (Hr 2, 1.3; 3, 1-3. 6-7)
  TIN MỪNG:  Ga 16, 24-28

THỨ BẢY 06/08/2022  Chúa Giêsu Hiển dung - Lễ kính
  BÀI ĐỌC I:  Đn 7, 9-10. 13-14
  BÀI ĐỌC II:  2 Pr 1, 16-19
  TIN MỪNG:  Lc 9, 28b-36

TIỀN THU TRONG TUẦN
24/07/2022 $14,469 quyên trong thánh lễ
  $90  quyên trên mạng

ĐỒNG TIỀN 
LIỀN KHÚC RUỘT

Bối cảnh câu truyện Tin mừng của chúng 
ta hôm nay là trường hợp xẩy ra ở Galilêa 
khi Chúa Giêsu đang giảng dạy một đám 
đông người. Một người thanh niên lên 
tiếng “Thưa Thầy, xin Thầy nói với anh 
tôi chia gia tài của cha tôi cho tôi.”Luật 
Do thái ban hành rõ khi người cha chết, người con trưởng 
sẽ thừa hưởng 2/3 gia tài, và người em được thừa hưởng 
1/3. Đây rõ là người em phàn nàn về sự chia gia tài không 
công bằng. Không cái gì chia rẽ anh chị em với nhau hơn 
là việc phân chia gia tài. Ngày xưa cũng như bây giờ. Và 
Chúa Giêsu không muốn pha mình vào việc gia đình tranh 
giành nhỏ nhặt.

Tuy vậy, Chúa Giêsu quan tâm đến những ẩn ý lớn hơn về 
việc quá lo nghĩ đến những cái thuộc đời này. Chúa nói, 
“Hãy cẩn trọng đừng tham lam, vì mục đích của đời sống 
không phải là lo thu góp tích lũy cho nhiều của cải. Tổng 
kết đời của một con người nhiều hơn là tài sản kinh tế của 
họ.

Chúa Giêsu giải thích quan điểm này bằng một câu truyện. 
Có một nhà phú hộ. Nói theo ngôn ngữ ngày nay, người 
đó đã thành công trong thị trường sản xuất. Quá giầu có 
đến nỗi các kho của ông không còn chỗ để chứa các sản 
phẩm. Cách giải quyết của ông là phá các kho nhỏ đi để 
xây kho lớn hơn và tốt hơn. Sau đó được bảo toàn về kinh 
tế, ông ngồi ung dung sống hưởng đời hạnh phúc. Triết lý 
sống của ông là: ăn, uống và vui chơi.

Sự thật mà nói, khi nghe câu truyện này, chúng ta thấy 
ghen tỵ với người này. Một người thành công về kinh tế 
như thế- chúng ta cho ông là người giỏi và khôn ngoan. 
Tuy thế, Chúa Giêsu lại kết thúc câu truyện nói ông là một 
người ngu ngốc.

Vậy thì vấn đề chúng ta cần tìm hiểu hôm nay là: Ông này 
đã làm gì sai? Ông ngu ngốc ở chỗ nào? Để trả lời được 
vấn nạn này chúng ta cần phải hiểu dụ ngôn này không 
phải là về tiền bạc, nhưng là dụ ngôn về giá trị và cái quan 
trọng trong đời sống là gì?
1. Ông có đầy các kho lẫm, nhưng con tim trống rỗng
2. Ông quá định giá bản thân
3. Ông quên Việc Chính Của Cuộc Đời
4. Ông quên về định luật của thời gian

OUR MONEY AND OUR LIFE. 
What is Jesus saying about money and life.  The back-
ground for our Gospel story today is an incident that 
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occurred in Galilee as Jesus was teaching to a large crowd. 
A young man called out from the crowd and said: Rabbi, 
tell my brother to divide the inheritance of our father.” 
Now, Jewish law clearly prescribed that at the death of a 
father, the elder son received 2/3 of the inheritance, and 
the young son received 1/3. This is obviously a younger 
son who is complaining about the inherent unfairness of it 
all. Nothing will divide brothers and sisters more than di-
viding up an estate. So it was then, and so it is now. Jesus 
refused to get involved in a petty family squabble.

Jesus was concerned, however, with the larger implica-
tions of preoccupation with the things of this world. He 
said: Beware of greed, for life does not consist of things 
possessed. The sum total of a person’s life is more than 
their financial portfolio.

He then illustrated this point by telling a story. There was 
once a man who had an unbroken run of prosperity. In 
today’s language, he had successfully played the commod-
ities market. So prosperous did he become that his barns 
could not hold all of his crops. His solution was to tear 
down these barns and build bigger and better barns. Then, 
with his financial security in hand, he could sit back and 
truly enjoy life. His philosophy was: eat, drink, and be 
merry.

Truth be told, when we hear this story we find ourselves 
rather envious of this man. A financially successful man—

we see him as savvy and wise. Yet, Jesus concluded the 
story by saying that this man was a fool.

The issue before us this morning is then: what did this 
man do wrong? What makes him a fool? To answer that 
question we must understand that this is not a parable 
about money. It is a parable about values and what is im-
portant in life. 

1. He Had Full Barns, but an Empty Heart.
2. He Overestimated Himself.
3. He Forgot about the Real Business of Life.
4. He Forgot about Time

PHÂN ƯU 
Giáo xứ vừa nhận được tin buồn:

Ông GIUSE ĐẶNG VĂN BINH
vừa qua đời ngày 20 tháng 7 năm 2022, tại Houston. 
Hưởng dương 50 tuổi.

Ông GIUSE NGUYỄN VĂN NĂM
 vừa qua đời ngày 23 tháng 7 năm 2022, tại Houston. 
Hưởng thọ 70 tuổi.

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

sinh với Chúa trên nước hằng sống.
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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. 

TRẠI HÈ THIẾU NHI THÁNH THỂ 2022
Cuối tuần 22 - 24 tháng 7, 2022 vừa qua, đoàn Thiếu 
Nhi Thánh Thể đã có buổi cắm trại cho các em thiếu 
nhi tại Huntsville State Park. Cám ơn quý phụ huynh 
đã cho các em tham dự rất đông nên những ngày trại 
là những kỷ niệm thật vui cho các em.  Xin cám ơn 
tất cả các mạnh thường quân đã giúp các em gây quỹ 
trong những tuần lễ vừa qua.  Giới trẻ là tương lai của 
giáo xứ! Xin giúp đỡ và khuyến khích các em tham dự 
các sinh hoạt đoàn thể để sau này các em thêm kiến 
thức mà phục vụ giáo xứ và làm sáng danh Chúa trong 
tương lai..
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Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. (2) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh Giuse
2. Tạ ơn Chúa và Ðức Mẹ
3. Tạ ơn Ðức Mẹ 
4. Tạ ơn Chúa, Ðức Mẹ và Cha Diệp
5. (2) Tạ ơn đưọc bình an khoẻ mạnh
6. Khấn thánh Anna
7. Tạ ơn cha Phanxico Trương Bửu Diệp
8. Tạ ơn thánh Ephenia, Justina và Cecilia
9. Xin dâng các con cho Chúa
10. Tạ ơn được khỏi bệnh và bình an gia đình
11. Cầu bình an và sức khoẻ cho gia đình
12. Xin đi xa làm ăn được bình an
13. Xin ơn chữa lành
14. Xin giải phẩu được an toàn tốt đẹp
15. Cầu cho các linh hồn và thân bằng quyến thuộc
16. (2) Linh hồn tiên nhân & mồ côi
17. Linh hồn Bố mẹ, tiên nhân & mồ côi
18. Linh hồn thai nhi & mồ côi
19. Các linh hồn mồ côi
20. Tạ Ơn Chúa, Ðức Mẹ, Thánh Giuse và cầu cho 

các linh hồn
21. Tạ ơn Chúa, Ðức Mẹ, Thánh Giuse và xin được 

như ý
22. Xin theo ý chỉ
23. Xin cho gia đình được bình an và như ý
24. (2) Linh hồn Linh mục Phêrô Nguyễn Đức Mầu
25. (3) Linh hồn Linh mục Gioan Baotixita Trần 

Ngọc Huỳnh
26. Hai linh hồn Maria Ngân và Giuse Maria Vân
27. Ba linh hồn Phêrô và linh hồn Anna
28. Linh hồn Anna Hồng Yến
29. (2) Linh hồn Phêrô
30. Linh hồn Anna 
31. Linh hồn Giuse
32. Linh hồn Antôn
33. (4) Linh hồn Maria
34. Lễ giỗ Linh hồn Giuse
35. Linh hồn Vincente Sơn; giỗ Linh hồn Maria 

Hào
36. Linh hồn Maria Bùi Lệ Thoa
37. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
38. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
39. Linh hồn Gioan Kim và Maria
40. Tạ ơn và cầu cho hai linh hồn Đaminh và Maria
41. Hai linh hồn Maria
42. Linh Hồn Anna Nguyễn Thị Kim Oanh
43. Các linh hồn Đaminh Rosa, Gioan Baotixita và 

tiên nhân
44. Các linh hồn Phêrô, Anna, Lucia và các linh hồn
45. Lễ giỗ Linh hồn Anna

46. Hai linh hồn Phêrô và Phaolô

47. Lễ đưa chân linh hồn Giuse Đặng Văn Binh.
48. Linh hồn Phê rô, giỗ 34 năm.

49. Linh hồn Giuse Trần Hoàng Phương, giỗ 100 
ngày

50. Linh hồn Maria Ngô Thị Dương, giỗ 2 năm.
51. (2) Linh hồn Matta
52. (3) Linh hồn Đaminh & Maria
53. Linh hồn Anna, Têrêsa và các linh hồn mồ côi
54. Linh hồn Giuse Binh ( mới qua đời)
55. (2) Linh hồn Maria, 2 linh hồn Phêrô & Anna
56. Giỗ 1 năm linh hồn Vincente
57. Linh hồn Maria Catarina, Maria & tiên nhân
58. Linh hồn Maria Mai Thị Tho
59. Linh hồn Teresa
60. Linh hồn Cao Minh Toàn
61. Linh hồn Micae Nguyễn Hồng Phúc & Đaminh 

Nguyễn Trung Thành
62. Hội Legio Mariae cầu cho các hội viên còn 

sống cũng như đã qua đời & các linh hồn Maria 
Nguyễn Thị Ất; Maria Mai Thị Tho và Teresa 
Trần Thị Thúy Liễu

63. Linh hồn Gioakim & Anna
64. Linh hồn Maria Mai Thị Liễu
65. Linh Hồn Giuse Lê Văn Nam

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

Lại  Cẩn     $1,000
Tâm Nguyễn     $1,000
Đào Quốc Nguyên    $200
Ẩn danh     $200
Ẩn danh     $100
Huong Thi Thu Nguyen   $3,000
Steven Lai     $1,000
Nguyễn Thị Mai    $400.00
Bán nước giải khát 22/07  $2,000
Bán cây, trái & rau   $391
Tiền bạc cắc ủng hộ   $880
(chưa tính tiền 1 cent)

Tính đến ngày 29 tháng 7, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,550,584. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 
và gia đình.
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

Q: “Chửi tục là loại tội gì?” Danny N., 14 
tuổi. 
Đ: Chửi tục, còn được gọi là chửi rủa hay 
chửi thề, là tội chống lại điều răn thứ hai, 
“Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ” (Xuất 20: 
7; GLCG 2162). Điều này có nghĩa là chúng ta không 
bao giờ được sử dụng tên của Đức Chúa Trời hoặc 
Chúa Giê-su để thể hiện sự ngạc nhiên (như “Chúa 
ơi!” hay “Giêsu Maria!”) hoặc tức giận. Chúng ta cũng 
không nên dùng lời nói để phỉ nhục người khác, những 
người được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. 
Đây là tội chống lại điều răn thứ năm, điều này buộc 
chúng ta phải tôn trọng người khác vì mọi người được 
tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa (Xuất 20:13; 
GLCG 2164). 
 
Lời chửi tục tĩu là những nhát dao nhỏ đâm vào tim 
Chúa. Khi chúng ta hiểu biết đầy đủ về ý nghĩ tội lỗi 
của nó mà vẫn cố ý dùng, đó là tội trọng (Ga 1:26, 2: 
7; Lc 6:45). Nhưng thường thì chửi tục chỉ là tội lỗi 
thường, bởi vì đa số con người không hiểu được sự sai 
lầm đến thế nào của lời chửi hoặc vì họ chửi mà không 
suy nghĩ (nghĩa là họ cất tiếng chửi như một thói quen 
xấu không chút suy nghĩ). 
 
Xin giải nghĩa lý do tại sao chửi tục có thể được coi là 
một tội trọng. Sử dụng tên một người mà không có sự 
tôn trọng thích hợp là xúc phạm đến người đó. Trong 
thời đại này, nhiều người chúng ta không hiểu được 
sự vinh hiển và uy nghi của danh Đức Chúa Trời. Vài 
nghìn năm trước, dân Do Thái tôn vinh danh của Đức 
Chúa Trời “Yabweb” đến độ không dám nói ra. Họ phải 
đặt một cái tên khác để gọi Ngài là “Adonai” (có nghĩa 
là “Chúa”). Chỉ cần gọi tên Đức Chúa Trời cách tôn 
kính, mà đã bị coi là trọng tội, huống chi là dùng tên 
như một lời nguyền rủa. Bằng chứng là người duy nhất 
trong đạo Do Thái được cho phép dùng chữ “Yabweb” 
là thầy Thượng phẩm của đạo, và ông chỉ có thể kêu 
tên đó mỗi năm một lần trong Đền thờ chính vào Ngày 
Lễ Chuộc Tội. 
 
Chúng ta có thể bị thế giới hiện đại chung quanh làm 
mẫn cảm, và chúng ta có thể nghĩ là thật vô lý khi phải 
tôn kính danh Chúa như vậy. Không vô lý đâu! Chúng 
ta được truyền dạy phải tôn kính danh Ngài (Lc 1:49; 
Lv 22:32; GLCG 2144). Nếu chúng ta làm như vậy, 
niềm tin của chúng ta sẽ tăng lên. Nếu không, chúng 
ta có thể trở nên thô thiển, lạnh lùng, và chúng ta sẽ 

không phát triển được mối quan hệ của chúng ta với 
Chúa Giê-su.
(Câu hỏi #63 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “What kind of sin is cussing?”  Danny N., 14.
A: Cursing, also known as cussing or swearing, is a 
sin against the second commandment, “Thou shall not 
take the name of the Lord thy God in vain” (Ex 20:7; 
CCC 2162).  This means that we should never use 
the names of God or Jesus to express surprise (like, 
“Oh my God!”) or anger.  Nor should we use words to 
degrade people, who are made in God’s image.  This is 
a sin against the fifth commandment, which obliges us 
to respect other people as persons made in God’s image 
(Ex 20:13; CCC 2164).

Curse words are like little knives that pierce the heart 
of the Lord.  When said with full understanding of 
their sinfulness, with sufficient reflection, and with full 
consent of our wills, they are mortal sins (Jas 1:26, 2:7; 
Lk 6:45).  But cursing is usually only venially sinful, 
because most people do not understand the gravity of 
their words or because they say them without sufficient 
reflection (that is, they say them without thinking or as 
a bad habit).

This is why cursing can be considered a serious sin.  To 
use a name without the proper reverence is to offend the 
person whose name we are using.  In this modern age, 
we do not understand the glory and majesty of God’s 
name.  Several thousand years ago, the Jewish people 
so honored God’s name, Yabweb, they would not even 
say it.  They came up with a different name for Him 
- Adonai (meaning “Lord”).  It would have been con-
sidered blasphemy even to say God’s name reverently, 
let alone as a curse word.  In fact, the only person in 
Judaism who could lawfully say the name Yabweb was 
the Jewish high priest, and he could say it only once a 
year in the Temple on the Day of Atonement.

We may be desensitized by the harsh things that the 
modern world presents to us, and we might think it 
absurd to reverence the name of God.  It is not.  We are 
commanded to reverence His name (Lk 1:49; Lv 22:32; 
CCC 2144).  If we do, our faith will increase.  If we 
do not, we may grow coarse and cold, and we will not 
grow in our relationship with Jesus.
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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.

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. 

KHAI TRƯỜNG
Trường Giáo lý Việt ngữ sẽ khai giảng niên học 2022-2023 vào 
ngày Chúa Nhật 11 tháng 9, 2022.  Ban Giảng Huấn nhận ghi 
danh vào sau các thánh lễ Chúa nhật trong tháng 8.

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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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

THƯ MỜI
Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, giáo xứ GXCTTĐVN, 
xin thông báo và kính mời Quí Đoàn viên Huynh đoàn 
Giáo dân Đa Minh cùng đến tham dự Buổi Nguyệt Hội 
Hằng Tháng, vào thứ Bảy, ngày 06 tháng 08 năm 
2022, tại Nhà Nguyện, trên lầu Đền Thánh, lúc 8g30 
sáng.
 

THÔNG BÁO
Hội Các Bà Mẹ Công giáo (CBMCG) xin kính mời các 
Bà, các Chị Chúa nhật tuần tới, ngày 07 tháng 08 lúc 
9 giờ sáng, đến tham dự Thánh Lễ đầu tháng của hội. 
Xin các hội viên mặc áo dài màu xanh đồng phục đến 
tham dự Thánh Lễ. Xin cám ơn.

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 Nguyện, trên 
lầu Đền Thánh, lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 14 
tháng 08, 2022.

HỌP GIÚP LỄ HẰNG NĂM
Để việc phục vụ trong Thánh lễ được thống nhất và 
theo đúng nguyên tắc, giáo xứ sẽ có buổi họp cho các 
em trong Ban Giúp Lễ và các em mới muốn vào nhóm 
vào ngày thứ Bảy, 13 tháng 8 tại Đền Thánh từ 9g30 
sáng đến 3g00 chiều. Xin mời quý phụ huynh bớt chút 
thì giờ để đưa các con em mình đến tham dự.

Ban Giúp Lễ xin kính mời.

BLOOD DRIVE / HIẾN MÁU
In Honor Of Evelyn Dosey

 Tại:  South Park Funeral Home,
  1310 N. Main St., Pearland, TX 77581
 Lúc: 12g trưa - 4g30 chiều
 Ngày: 1 tháng 8, 2022

Nếu máu được nhận, người cho máu sẽ được $25 gift 
card, 1 coupon để lấy 1 hộp kem Blue Bell (pint size) 
và một áo T-shirt Lifesaver.

Để lấy hẹn, xin dùng QR code dưới đây.

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.

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.
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BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU

Chúa Nhật Tuần 19 Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Kn 18, 6-9

“Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã 
làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy”.

Trích sách Khôn Ngoan.
Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết 
chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can 
đảm. Dân Chúa đã mong đợi sự giải thoát những người 
công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Vì như Chúa đã làm 
hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm cho 
chúng tôi được vẻ vang như vậy.

Vì những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành đã 
lén lút tế lễ, và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện, ấn 
định rằng những người công chính sẽ đồng hưởng vinh 
nhục, may rủi đều nhau; như vậy là họ đã xướng lên 
trước bài ca tụng của các tổ phụ.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 32, 1 và 12. 18-19. 20 và 22
Đáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ 
nghiệp riêng mình (c. 12b).

Xướng:
1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa; ca ngợi 
là việc của những kẻ lòng ngay. Phúc thay quốc gia mà 
Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp 
riêng mình. - Đáp.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn 
xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ 
họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ 
hàn.  - Đáp.

3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là 
Đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ 
lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con 
tin cậy ở nơi Ngài. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Dt 11, 1-2, 8-19
“Ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa 
là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại 
người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ 
đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt.

Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra 
đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra 
đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến 
cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê 
người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp, 
những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông 
mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến 
trúc sư và là Đấng sáng lập.

Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang 
thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Đấng đã hứa 
sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu 
người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô 
số như sao trên trời và như cát bãi biển.

Chính trong đức tin mà tất cả những kẻ ấy đã chết trước 
khi nhận lãnh điều đã hứa, nhưng được nhìn thấy và 
đón chào từ đàng xa, đồng thời thú nhận rằng mình là 
lữ khách trên mặt đất. Những ai nói những lời như thế, 
chứng tỏ rằng mình đang đi tìm quê hương. Giá như họ 
còn nhớ đến quê hương dưới đất mà họ đã lìa bỏ, chắc 
họ có đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong 
một quê hương hoàn hảo hơn, tức là quê trời. Vì thế, 
Thiên Chúa không ngại để họ gọi mình là Thiên Chúa 
của họ, vì Người đã dọn sẵn cho họ một thành trì.

Nhờ đức tin, khi bị thử lòng, Abraham đã dâng Isaac. 

CÁM ƠN
Giáo xứ xin cám ơn tất cả các mạnh thường quân và các 
em thiếu nhi đã đáp lời mời gọi của Cha xứ đem tiền cắc 
ủng hộ cho giáo xứ vào quỹ Tu Sửa Nhà Thờ.  Xin Thiên 
Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý ân nhân đã đóng góp 
bằng cách này hay cách khác.  Cầu mong cho chúng ta 
sớm có một ngôi thánh đường khang trang để thờ phượng 
Thiên Chúa, cho xứng với lòng yêu thương của Ngài.



Trang 10

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

Ông hiến dâng con một mình, ông là người nhận lãnh 
lời hứa, là người đã được phán bảo lời này: “Chính nơi 
Isaac mà có một dòng dõi mang tên ngươi”. Vì ông 
nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền làm cho kẻ chết sống 
lại, do đó, ông đã đón nhận con ông như một hình ảnh.  
Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là 
sự thật và là sự sống: không ai đến được với Cha mà 
không qua Thầy”. - Alleluia.

TIN MỪNG: Lc 12, 32-48
“Các con hãy sẵn sàng”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hỡi 
đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui 
lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những 
của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những 
túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, 
là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không 
làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con 
cũng ở đó.

“Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong 
tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi 
chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những 

đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật 
các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi 
lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về 
mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các 
con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào 
kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà 
mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các 
con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn 
đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: 
“Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan 
mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân 
phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi 
chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các 
con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. 
Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về 
muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: 
chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào 
giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung 
số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã 
biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không 
làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào 
không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng 
phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai 
nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai 
nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.  Đó là lời Chúa. 
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