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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)
Phó Tế:  Giuse Nguyễn Phẩm, Giuse Lê Văn Rõ

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM    VIETNAMESE MARTYRS CHURCH
 Chúa Nhật Tuần 19 Thường Niên Năm C   07 Tháng 08 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 
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LỊCH PHỤNG VỤ
07 Tháng 8, 2022 - 13 Tháng 8, 2022 

CHÚA NHẬT 07/08/2022 - Tuần 19 Thường Niên
  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”.
  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”.
  TIN MỪNG:  Lc 12, 32-48
  “Các con hãy sẵn sàng”.

THỨ HAI 08/08/2022  Thánh Đa Minh, Linh mục - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   Ed 1, 2-5. 24 - 2, 1a (Hr 1, 2-5. 24-28c)
  TIN MỪNG:  Mt 17, 21-26 (HI 22-27)

THỨ BA 09/08/2022  
  BÀI ĐỌC I:  Ed 2, 8 - 3, 4 
  TIN MỪNG:  Mt 18, 1-5. 10.12-14

THỨ TƯ 10/08/2022  Thánh Lorensô, Phó tế tử đạo - Lễ 
nhớ
  BÀI ĐỌC I:   2 Cr 9, 6-10
  TIN MỪNG:  Ga 12, 24-26

THỨ NĂM 11/08/2022  Thánh Clare, Trinh nữ - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:    Ed 12, 1-12
  TIN MỪNG:  Mt 18, 21 - 19,1

THỨ SÁU 12/08/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Ed 16, 1-15. 60. 63
  TIN MỪNG:  Mt 19, 3-12

THỨ BẢY 13/08/2022  
  BÀI ĐỌC I:  Ed 18, 1-10. 13b. 30. 32
  TIN MỪNG:  Mt 19, 13-15

TIỀN THU TRONG TUẦN
31/07/2022 $14,758 quyên trong thánh lễ
  $350  quyên trên mạng

CHÚA NHẬT 
19 THƯỜNG NIÊN

Khi còn nhỏ quý vị có chơi trò chơi “Ú 
Tim” không? Một người được chỉ định 
là người đi tìm. Người đó che hay nhắm 
mắt lại, đếm từ 1 đến 10 hay 100, sau đó 
mở mắt ra để đi tìm những đứa trẻ khác 
đang ẩn trốn. “5-10-15-29-25-30 . . . Sẵn 
sàng chưa, tôi đi tìm!”

Có cái giống như thế trong bài đọc hôm nay. Ông chủ đi 
vắng dự tiệc cưới. Các đầy tớ ở nhà trông coi trang trại 
của gia đình. Một số đầy tớ tỉnh thức, luôn sẵn sàng chờ 
ông về, một số đầy tớ không sẵn sàng. Từng ngày bắt đầu 
trôi qua. Không ai biết rõ khi nào ông chủ trở về. Lúc kết 
thúc câu truyện, Chúa Giêsu nói, “Các ngươi hãy chuẩn 
bị sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào lúc không ngờ.” (Lc 
12:40).

Hiển nhiên là Chúa Giêsu nói về việc Ngài đến lần thứ 
hai. Ngài nói về việc Ngài trở lại vào ngày tận thế. Chúng 
ta phải luôn sẵn sàng để đón Ngài khi Ngài trở lại trong uy 
quyền và vinh quang. Chúng ta không biết lúc nào, nhưng 
chúng ta được kêu gọi sẵn sàng nhẫn nại đợi chờ trong 
đức tin và sống trung tín, vâng lời, giống như các đầy tớ 
tốt lành trong câu truyện. Thời gian đã bắt đầu trôi qua.

Chúng ta đang sống giữa thời gian chớp sáng và sấm sét. 
Chúa đến lần thứ nhất như ánh sáng chớp lóe lên. Chúng 
ta chờ đợi; rồi sấm sét đến. Khi chúng ta thấy người bắt 
đầu đi tìm, chúng ta biết là việc gì khác sẽ đến tiếp theo. 
Việc điểm thời gian đã bắt đầu: 5-10-15-20 . . . Đức Kitô 
đến lần thứ hai giống như thế. Chúng ta biết việc sẽ đến, 
nhưng chúng ta không biết lúc nào nó đến. Giữa thời điểm 
chớp sáng và sấm sét chúng ta được kêu gọi nhẫn nại đợi 
chờ trong đức tin và trung tín làm việc và vâng theo các 
giáo huấn của Chủ. Thời gian đang qua đi tiến đến lúc 
Chúa Đến Lần Thứ Hai.

Hơn nữa, việc tính điểm ngày giờ cho cái chết của chúng 
ta đã bắt đầu. Khi chết, và lúc Chúa Kitô đến lần thứ hai, 
chúng ta phải sẵn sàng đối diện với Chúa. Chúng ta không 
biết khi nào mình chết, nhưng chúng ta được mời gọi nhẫn 
nại đợi chờ, sống và hành động trung tín trong khoảng 
giữa của thời gian. 
 
Chúa Giêsu nói, “Sẵn sàng hay không, Này đây, Ta đến” 
Cái chết đột qụi bất ngờ của cha Phó Phêrô Nguyễn Hữu 
Thăng là một tiếng chuông đánh động và cảnh báo mọi 
người chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa cho cha Thăng suốt 
một đời phục vụ gia đình và phụng sự Giáo Hội của Chúa. 
Cha ra đi nhanh chóng và êm nhẹ ngay gần bàn thờ cha 
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dâng Thánh Lễ. Chúng ta buồn vì không còn được cha 
chia sẻ cuộc đời và sứ vụ linh mục của cha. Nhưng chúng 
ta tạ ơn Chúa đã gởi đến cho giáo xứ một linh mục tốt 
lành vẫn hăng say phục vụ trong tuổi già đến hơi thở cuối 
cùng.

19TH SUNDAY OF ORDINARY TIME
When you were a child, did you play the game, “Hide and 
Go Seek”? The person who is “It” closes his or her eyes, 
counts to ten, or a hundred and then searches for the other 
children who are hiding. ““5-10-15-29-25-30 . . .” Ready 
or not, here I come!”

Something like that is going on in our text. The master is 
off to a wedding banquet. His servants are at the family 
farm. Some are alert, ready for his return; some are not 
ready. The countdown has begun. No one knows exactly 
when the master will return. At the end of our story, Jesus 
says, “You ... must be ready, for the Son of Man is coming 
at an unexpected hour” (Luke 12:40).

Clearly, Jesus is talking about his Second Coming. Clear-
ly, Jesus is speaking of his return at the end of the world. 
Clearly, we must be ready to meet him when he returns in 
power and majesty. We don’t know when that will be, but 
we are called to wait with patience and act with faithful-
ness, like good servants. The countdown has begun.

We live between the lightning and the thunder. The First 
Coming of Christ is like the lightning. We wait; then 
comes the thunder. When we see the one, we know the 
other will follow. The countdown has started: 5-10-15-
20.... The Second Coming of Christ is like that. We know 
it’s coming, but we don’t know when it will arrive. Be-
tween the lightning and the thunder we are called to wait 
with patience and faith and act with faithfulness and obe-
dience to the master’s teaching. The countdown has begun 
for the Second Coming.

In addition, the countdown has begun for our death. At 
death, as well as at the Second Coming of Christ, we must 
be ready to meet the Lord face-to-face. We don’t know 
when we will die, but we are called to wait patiently and 
act faithfully in this in-between time.

“Ready or not, here I come” Jesus said...  The sudden 
death of father Peter Nguyễn Hữu Thăng is a waking call 
alerting every one of us. We thank God for his life of ser-
vice, serving his family and God’s Church. His death was 
quick, peaceful and quiet next to the altar he was offering 
mass. We are sad not having him around to share his life 
and ministry among us. We, however, are grateful that 

God had sent to our parish a good holy priest willing to 
serve in his old age till his death

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Làm thế nào tôi biết được Thiên Chúa 
đang gọi tôi vào đời sống tu trì?” Nathaniel 
D., 15 tuổi. 
Đ: Điều đầu tiên tôi khuyên bạn là nên nói 
chuyện với một vài linh mục và hỏi họ về ơn 
gọi của họ. Làm sao họ biết chức vụ tư tế là ơn gọi 
của họ? Hãy nhớ cầu nguyện trước và sau các cuộc trò 
chuyện này của bạn để được ơn trên soi sáng (Châm 
ngôn 3: 5-6; Tb 4:19). 
 
Bạn cũng nên tự hỏi mình những câu hỏi sau:
• Tôi có muốn sống đời tu hành không?
• Tôi muốn chức tư tế để được hiển hách cho riêng 

mình hay vì một mục đích tốt lành nào đó, chẳng 
hạn như cứu rỗi các linh hồn?

• Tôi có cảm nhận rằng tôi có một số năng khiếu phù 
hợp với tiêu chỉ của một dòng nào không?

• Tôi có muốn tách rời khỏi những điều trần tục 
không? (Điều này không nhất thiết là bạn không 
muốn lập gia đình hay sự nghiệp, nhưng có thể 
chấp nhận hy sinh cho những lợi ích lớn hơn).

• Tôi có bị thu hút bởi một vị thánh đặc biệt nào đó 
và muốn bắt chước sống như vị thánh đó không?

• Tôi có yêu mến Giáo hội và sẵn sàng hy sinh bản 
thân mình cho Giáo hội và các giáo dân không?

• Tôi có nghĩ rằng tôi sẽ hạnh phúc khi sống đời tu 
hành? 

Đây không phải là tất cả những câu hỏi bạn có thể tự 
hỏi, nhưng câu trả lời cho những câu hỏi này có thể 
cho bạn biết bạn có ơn gọi làm linh mục hay sống đời 
tu trì không. 
 
Nếu bạn tin rằng bạn nhận được ơn gọi để làm tu sĩ, 
hãy tham dự một buổi phân định ơn gọi vào một cuối 
tuần. Đây chưa phải là “ghi tên” đi tu mà chỉ là đặt 
mình vào một môi trường để có thể phân biệt rõ ràng 
hơn. Điều này sẽ giúp bạn có thời gian với các chủng 
sinh và tu sĩ. Bạn sẽ thấy những khía cạnh tích cực của 
chức tư tế, những khía cạnh thường không được miêu 
tả trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bạn 
cũng sẽ có cơ hội đặt câu hỏi về những thử thách mà 
các tu sĩ phải đối diện, bao gồm việc sống đời độc thân 
không sắc dục, và có thể cầu nguyện trong môi trường 
đông đúc đầy cám dỗ chung quanh. 
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Bạn cũng nên tìm đến một dòng tu hoặc một chương 
trình của giáo phận thành lập để hỗ trợ cho việc giảng 
dạy của Giáo hội. Giáo hội trong tương lai sẽ là một 
giáo hội chính thống về thần học nhưng biết du di, thích 
ứng trong đời sống hằng ngày. Hãy cầu nguyện để biết 
nhận xét và lựa chọn kỹ lưỡng.
(Câu hỏi #196 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Bel-
ly Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “How will I know if God is calling me to the 
priesthood?” Nathaniel D., 15.
A: The first thing I would recommend is that you talk to 
a few priests and ask them about their vocation.  How 
did they know the priesthood was their calling?  Be sure 
to pray for discernment before and after your conversa-
tions with these men (Prv 3:5-6; Tb 4:19).

You should also ask yourself the following questions:
• Do I have an interest in the priesthood?
• Am I interested in the priesthood for my own glory 

or is my desire for it related to some greater good, 
such as the salvation of souls?

• Do I find that I have a particular gift that matches 
the charisms of a particular order?

• Am I detached from worldly things? (This does 
not necessarily mean that you are against marriage 
or a career, but that you could sacrifice these for a 
greater good.)

• Am I attracted to a particular saint and do I have a 
desire to emulate him or her?

• Do I love the Church and am I willing to sacrifice 
myself for it and for the laity?

• Do I think I could be happy as a priest?

These are not all the questions you could ask yourself, 
but the answers to these can give you an indication of 
whether you have a vocation to the priesthood or reli-
gious life.

If you believe you might have a  calling to the priest-
hood, consider going on a vocation discernment week-
end.  You are not “signing up” for the priesthood but 
rather putting yourself in an environment in which you 
can better discern.  This will give you time with sem-
inarians and priests.  You will see the positive aspects 
of the priesthood, which are not often portrayed in the 
mass media.  You will also have the chance to ask ques-
tions about the challenges priests face, including celiba-
cy, and be able to pray in nurturing surroundings.

Be sure to consider a religious order or diocesan 

program that is supportive of Church teaching.  The 
future Church is one that is orthodox in its theology and 
dynamic in its application.  Pray for discernment and 

choose carefully.

QUYÊN TIỀN LẦN HAI
Cuối tuần tới, 14 tháng 8, giáo xứ sẽ có quyên tiền lần 
hai cho quỹ hỗ trợ y tế và chi phí khẩn cấp, cần thiết 
cho các linh mục đã nghỉ hưu, bệnh hoạn.

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.

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 Nguyện, trên lầu Đền Thánh, sau 
Thánh lễ Chúa Nhật 7g sáng, ngày 21 tháng 08, 2022. 
Kính mời Cộng đoàn tham dự cầu nguyện với nhóm.

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

Nguyễn Văn Tiên   $1,000
Nguyễn Thanh Quang   $500
Vũ Đ. Vương     $100
Đào Kim Phụng    $200
Ẩn danh     $1,000
Cao Phong & Duyên    $2,000
Giang Kien Tran    $2,000
Ẩn danh     $200
Bán nước giải khát    $2,576
Hai em trong ban Giúp Lễ  $240
Tiền cắc    $350

Tính đến ngày 4 tháng 8, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,560,400. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

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.
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CÁO PHÓ 
Trong niềm tin yêu vào đức Kitô Phục Sinh, chúng con trân trọng kính báo:

 

LINH MỤC PHÊ-RÔ NGUYỄN HỮU THĂNG
 

Nguyên Phó xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Houston, đã được Chúa 
gọi về lúc 12g00 trưa Chủ Nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022 tại Đền Thánh Các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam, hưởng thọ 77 tuổi, sau 21 năm làm linh mục
 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
 

      Thứ Năm 11 tháng 08, 2022
 4g00 chiều - 6g00 chiều: Thăm viếng tại Đền Thánh Giáo xứ.
 6g30 chiều:  Thánh lễ Phát Tang tại Đền Thánh Giáo xứ.  Sau thánh lễ, 
   phần thăm viếng sẽ được tiếp tục tới 9g00 tối.

Thứ Sáu 12 tháng 08, 2022 
 10g00 sáng: Thánh lễ An Táng tại Đền Thánh Giáo xứ, do Đức Giám Mục Italo Dell’Oro chủ tế.  Sau
    thánh lễ, linh cữu sẽ được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang South Park, 
   1310 N. Main St., Houston, TX 77581.

 
TIỂU SỬ LINH MỤC PHÊ RÔ NGUYỄN HỮU THĂNG

 
Cha Phê-rô Nguyễn Hữu Thăng sinh năm 1944 tại làng Dục Đức, tỉnh Ninh Bình. Ngài theo gia đình di cư vào 
Nam năm 1954 và năm 1958, gia nhập dòng Châu Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Năm 1968, ngài rời đan viện vì lý 
do sức khỏe sau 2 năm chữa trị tại Thụy Sĩ.  Năm 1969, ngài lập gia đình với bà Vũ Thị Gấm. Ngài có năm người 
con: Thanh Liêm (1970), Huyền Linh (1971), Diễm Linh (1974), Chí Thiện (1976), và Thiên Sang (1979). Năm 
1980, ngài vượt biên với người con trai Nguyễn Thanh Liêm và định cư tại Regina, Saskatchewan, Canada. Năm 
sau đó, vợ ngài vượt biên cùng với ba người con. Chuyến vượt biên không thành công khi tàu chìm và chỉ một 
người con gái Diễm Linh được cứu thoát trở về với người con gái út Thiên Sang lúc đó còn nhỏ nên không thể 
đi cùng gia đình trên chuyến tàu định mệnh. Năm 1989, ngài bảo lãnh hai người con qua Canada theo diện đoàn 
tụ gia đình và nuôi dạy các con đến khi cả ba người con trưởng thành. Năm 1995, ngài được phép chuẩn để vào 
Chủng viện Thánh Giu-se ở Edmonton và được thụ phong linh mục năm 2001 bởi Đức Tổng Giám Mục 
Peter J. Mallon thuộc tổng giáo phận Regina, Canada, ở tuổi 57.

Sau khi thụ phong linh mục, ngài đã phục vụ:

2001-2002   Phó Xứ tại Giáo xứ St John the Baptist ở Estevan, Saskatchewan
2002-2010   Chánh Xứ tại Giáo xứ Sacred Heart ở Raymore, Saskatchewan.  
    Ngài là linh hướng cho Vietnamese Catholic Community of Regin mà ngài đã cùng
    thành lập và giữ chức chủ tịch từ năm 1981-1989
2010-2017   Chánh Xứ tại Giáo xứ Good Samaritan ở Regina, Saskatchewan 
    và linh hướng cho Vietnamese Catholic Community of Regina.
2017 - tháng 6, 2022  Phó Xứ tại Giáo xứ St. Justin Martyr Catholic Church Houston, Texas
1 đến 31 tháng 7, 2022 Phó Xứ tại Giáo xứ Vietnamese Martyrs Church, Houston

Ngài bị đột quỵ khi đang cử hành thánh lễ 11:00 giờ sáng Chúa Nhật tại Đền Thánh Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam, Houston và qua đời trên đường tới bệnh viện.  Xin hợp ý cầu nguyện cho cha Phê-rô Nguyễn Hữu 
Thăng sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
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NGƯỜI QUẢN LÝ TRUNG TÍN VÀ KHÔN 
NGOAN

ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
Trong một thời gian ngắn các nước Á Châu đã phải chứng 
kiến sự ra đi của nhiều lãnh tụ. Trước hết là việc chạy 
trốn của ông Fujimori. Ông Fujimori đã làm tổng thống 
nước Peru đến nhiệm kỳ thứ 2. Nhưng vì tham nhũng, 
ông đã phải trốn chạy về Nhật. Tiếp đến là ông Estrada, 
tổng thống nước Philippin. Ông đã thắng cử với số phiếu 
áp đảo. Nhưng cuối cùng phải từ chức cũng vì tội tham 
nhũng. Gần đây là ông Wahid, tổng thống Inđônêsia. Ông 
đã sang Mỹ tị nạn cũng vì tham nhũng. Tất cả chỉ vì họ đã 
làm sai nhiệm vụ. Họ chỉ là quản lý chứ không làm chủ 
đất nước. Dân mới làm chủ. Nhưng họ đã không làm tốt 
nhiệm vụ quản lý. Nên họ đã bị sa thải.

Chúng ta cũng là người quản lý của Thiên Chúa. Thật vậy, 
sự sống, tài năng, trí thông minh, sức khoẻ sắc đẹp, tất cả 
đều là ơn Chúa ban. Nói tóm lại, tất cả những gì ta có, tất 
cả những gì ta là, đều là của Chúa. Chắc chẳng có ai dám 
tự hỏi: Tại sao tôi không cao hơn, không mập hơn? Tại 
sao tóc tôi không vàng hoe, mắt tôi không xanh biếc? Tại 
sao tôi không có tài hội họa, có giọng ca hay? Ta không 
thể hỏi như vậy, vì ta không có quyền gì trên đó. Tất cả 
đều là của Chúa. Chúng ta chỉ là quản lý. Chúa trao sự 
sống, tài năng, trí thông minh cho ta gìn giữ trong một 
thời gian. Nói theo ngôn ngữ Trịnh Công Sơn tất cả những 
thứ đó chỉ “ở trọ” nơi ta.

Con chim ở trọ cành tre,
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn…

Môi xinh ở trọ người xinh,
Duyên dáng ở trọ đôi chân Thuý Kiều…

Tôi nay ở trọ trần gian
Mai sau về chốn xa xăm với Người.

Một ngày kia Chúa sẽ đòi ta tính sổ. Lúc đó ta phải nộp 
cho Chúa cả vốn lẫn lãi.  

Là người quản lý, ta phải có những đức tính nào? Thưa, 
Chúa muốn ta là người quản lý trung tín và khôn ngoan.

Là quản lý trung tín, ta phải biết sinh lợi những tài sản 
Chúa trao. Phải biết phát triển sao cho thân xác ngày càng 
khoẻ mạnh, trí thông minh ngày càng sáng suốt, những tài 
năng ngày càng đạt đến mức tinh vi hoàn hảo.

Là quản lý trung tín, ta phải biết chia sẻ. Chúa ban sức 
lực, tài năng không phải để ta ích kỷ vun quén cho bản 
thân, nhưng để ta dùng mà phục vụ. Người có của mắc nợ 
người nghèo. Người có tài mắc nợ xã hội. Nghệ sĩ mắc 
nợ khán giả. Giám đốc mắc nợ công nhân. Bác sĩ mắc nợ 
bệnh nhân. Linh mục mắc nợ giáo dân. Cha mẹ mắc nợ 
con cái.

Là quản lý trung tín, ta không được phản bội. Không được 
dùng những ơn Chúa ban để chống lại Chúa. Đừng dùng 
sức mạnh mà áp bức người khác. Đừng dùng tài năng 
phục vụ lợi nhuận riêng mình. Đừng dùng trí thông minh 
gieo rắc nọc độc tư tưởng. Đừng biến thân xác thành món 
hàng mua bán. Nhưng dùng tất cả để phục vụ Chúa. Dùng 
tất cả để làm cho Chúa được yêu mến, được vinh danh 
hơn.

Là quản lý không ngoan, ta phải biết nhìn xa. Sự sống, 
tài năng, sức lực, trí thông mình chỉ ở trọ nơi ta một thời 
gian. Phải làm cho chúng biến thành vĩnh cửu. Nhiều lần 
Chúa Giêsu đã dạy ta: “Hãy dùng tiền của chóng qua ở 
đời này mà mua lấy bạn hữu. Để sau này họ sẽ đón rước 
ngươi vào chốn đời đời”. Hôm nay Người dạy ta: “Hãy 
sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho 
tàng chẳng thể hao hụt, là kho tàng ở trên trời, nơi không 
có trộm cắp bén mảng, cũng không có mối mọt đục phá”. 
Lạ lùng hơn nữa, cách gây dựng kho tàng trên trời khác 
hẳn với cách gây dựng kho tàng trần gian. Để gây dựng 
kho tàng trần gian, ta phải hà tiện, ích kỷ, thu tích cho 
mình. Trái lại, để gây dựng kho tàng trên trời, ta phải biết 
cho đi. Càng cho đi lại càng giàu có. Càng phân phát lại 
càng dư thừa. Càng ban tặng lại càng phong phú.

Là quản lý khôn ngoan, ta phải tỉnh thức. Cuộc đời ở trọ 
mau qua. Chúa lại hay đến bất ngờ. Nên ta phải tỉnh thức 
đợi chờ. Đợi chờ không phải là thụ động ngồi đó khoanh 
tay. Đợi chờ là phải tích cực làm việc. Thắt lưng vào, thắp 
đèn lên để làm việc cho minh chính như giữa ban ngày. 
Để phục vụ không bao giờ ngừng. Dù Chúa có đến lúc 
nào, Chúa cũng thấy ta đang mặc quần áo công nhân phục 
vụ. Dù có bất ngờ như kẻ trộm, Chúa cũng thấy quản lý 
đang phục vụ anh em, phân phát lúa thóc cho họ.

Lạy Chúa, xin nhắc cho con luôn luôn nhớ rằng con là 
người quản lý của Chúa, để dù ở đâu, dù làm gì, con cũng 
luôn làm cho Chúa, luôn tỉnh thức sống dưới ánh mắt của 
Chúa. Amen.
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THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC
TRƯỜNG ANÊ LÊ THỊ THÀNH

Xin thông báo đến quý Phụ huynh học sinh Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam:

+ NIÊN HỌC 2022 - 2023 SẼ KHAI GIẢNG VÀO NGÀY 10 THÁNG 9, 2022.

Ghi danh cho niên học 2022 - 2023 sẽ là sau các Thánh lễ sáng Chúa Nhật (7 giờ, 9 giờ 
và 11 giờ) tại Hội trường vào các ngày mùng 7, 14, 21 và 28 tháng 8, 2022.  Những học 

sinh nào ghi danh sau buổi ghi danh ngày 28 tháng 8 sẽ phải đóng thêm $100 tiền phạt.

Học phí là $200 cho mỗi em.  Gia đình có 3 em trở lên (anh em ruột) chỉ cần đóng $500.

+ Chương trình sinh hoạt nhà trường như sau:
 • Trong ngày khai giảng 10 tháng 9, Ban Giảng Huấn sẽ có chương trình mừng Tết Trung Thu cho các em 
   và gia đình.  Có thi đua lồng đèn Trung thu, phát lồng đèn và bánh Trung thu. 

 • Phiên họp Phụ Huynh Học Sinh đầu năm sẽ vào ngày 24/25 (Sat/Sun) tháng 9, 2022.

 • Sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ vào các chiểu thứ Bảy, từ 1 giờ đến 2g45.

 • Các lớp Việt ngữ sẽ vào các chiểu thứ Bảy, từ 3 giờ đến 4g15.

 • Các lớp Giáo lý và lớp Xưng tội Rước lễ Lần đầu sẽ vào các chiều thứ Bảy, từ 4g30 đến 5g45.  Sau đó, các
   em học sinh sẽ tham dự Thánh lễ lúc 6 giờ chiều.

 • Các lớp Thêm Sức vẫn đươc dạy vào các chiều Chúa nhật, từ 2g15 đến 6 giờ.

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. 
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Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Xin tạ ơn
2. Tạ ơn 36 năm thành hôn
3. Tạ ơn 49 năm thành hôn
4. Tạ ơn và xin bình an gia đình 
5. Tạ ơn và xin bình an
6. Cầu bình an
7. Xin ơn bình an
8. Cầu bình an cho gia đình
9. Xin được giải phẫu bình an
10. Xin được chữa lành và đi đường bình an
11. Cầu cho con cái
12. Linh hồn các tiên nhân
13. (2) Cầu cho các linh hồn
14. Cha Phêrô và các linh hồn
15. Linh hồn LM Phêrô Nguyễn Hữu Thăng
16. Linh Hồn Phêrô mới qua đời
17. Tạ ơn và xin như ý
18. Xin như ý
19. Linh hồn Matta
20. Linh hồn Anna
21. (2) Linh hồn Maria
22. Linh hồn Têrêsa
23. Hai linh hồn Maria
24. Linh hồn Matta và các ân nhân
25. Hai linh hồn Giuse và Maria
26. Linh hồn Phanxico Xavier
27. Lễ giỗ Linh hồn Anton & Teresa
28. Linh hồn Phêrô, Anna và Anton
29. Linh hồn Basilio, Đaminh và các linh hồn
30. Linh hồn Maria và Vicente
31. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa
32. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
33. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
34. Linh hồn Phêrô, Anne, Anna và Micae
35. Linh hồn Gioan Kim Bùi Phương
36. Ba linh hồn Phanxico và 3 linh hồn Đaminh
37. Linh hồn Giuse Phạm Ngọc Tuấn
38. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Kim Oanh
39. Linh hồn Phanxico và hai linh hồn Maria
40. Linh hồn Giuse, Maria và xin ơn bình an
41. Lễ giỗ Linh hồn Giuse Trịnh Truyền
42. Linh hồn Maria Catarina, các tiên nhân và các 

linh hồn
43. Năm linh hồn Phêrô, Têresa và Phêrô John Trần
44. Linh hồn AnnaMarie, các linh hồn và các thai 

nhi
45. Linh hồn Augustino và Phêrô
46. Giỗ 21 năm Linh hồn Đaminh
47. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Rin và Anna 

Nguyễn Thị Phúc
48. Giỗ 7 năm Linh hồn Maria

49. Linh hồn Phêrô Trần Đức Đô
50. Lễ giỗ Linh hồn Đaminh

51. Linh hồn Giuse Maria và xin bình an gia đình
52. Linh hồn Maria, hai linh hồn Gioan Baotixita và 

các linh hồn nơi luyện ngục
53. Hai linh hồn Giuse và các linh hồn mồ côi.
54. Các linh hồn Vincente, Maria và Giuse

DSF
Số gia đình đã đóng: 292

Số tiền góp: $68,478
Chỉ tiêu giáo xứ: $84,000

HÃY TRỞ VỀ
 

Trên Thập giá 
Chúa vẫn dang tay mời gọi 

Con ơi! Hãy trở về đừng lầm lạc ngã sa 
Từ trái tim Cha dòng máu Thánh chan hoà 

Đã gột rửa bao tâm hồn tội lỗi 

Mùa chay Thánh 
Con ơi! Hãy thành tâm sám hối 

Hãy trở về miền hạnh phúc vô biên 
Nơi ấp ủ, nơi nương náu bình yên 

Lòng xót thương Cha vẫn bao dung chờ đợi

 Cha vẫn biết 
Con nhiều lần hối lỗi 

Nhưng thân mỏng giòn vẫn vấp ngã bao phen 
Trước kẻ thù bủa vây mê đắm thấp hèn 

Giữa xa hoa giàu sang, danh vọng trần thế 

Hãy hồi tâm 
Con ơi! Mau đứng dậy 

Ta luôn dắt dìu, nâng đỡ bước trần gian 
Hãy trở về tìm nguồn suối bình an 

Nguồn yêu thương, hưởng hồng ân cứu độ. 

Jos Nhật Quang  
(VanThoCongGiao.net)
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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. 

MATCHING TIỀN CẮC
Để khuyến khích các em mang tiền cắc ủng hộ quỹ Tu Sửa Nhà 
Thờ, một mạnh thường quân đã hứa sẽ cho thành gấp đôi nếu 
tổng số tiền ủng hộ lên trên $5,000.  Hiện giáo xứ đã nhận được 
$1,137.  Xin quý phụ huynh khuyến khích con em ủng hộ thêm.

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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Đáp: Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con (c. 14b).

Xướng:
1) Tôi đã cậy trông, tôi đã cậy trông ở Chúa, Người đã 
nghiêng mình về bên tôi, và Người đã nghe tiếng tôi 
kêu cầu. - Đáp.

2)  Người đã kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi chỗ 
bùn nhơ; Người đã đặt chân tôi trên đá cứng, và đã làm 
vững bước chân tôi.  - Đáp.

3) Và Người đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài 
ca mừng Thiên Chúa chúng ta; nhiều người đã chứng 
kiến và tôn sợ, và họ sẽ cậy trông vào Chúa. - Đáp.

4) Phần con, khốn khổ cơ bần, nhưng mà có Chúa ân 
cần chăm nom. Người là Đấng phù trợ và giải thoát 
con, ôi lạy Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Dt 12, 1-4
“Chúng ta hãy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ 
đợi ta”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, cả chúng ta, chúng ta cũng có một 
đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao 
quanh, chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gì làm cho 
chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng 
ta hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi 
ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Đức Giêsu, Đấng khơi 
nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất; vì trông 
mong niềm vui đang chờ đón mình, Người đã chịu khổ 
giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngai 
Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến Đấng đã liều 
thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi 
vào chính con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi 
mỏi mệt mà thất vọng. Vì chưng, trong khi chiến đấu 
với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu.  Đó là lời 
Chúa.

ALLELUIA: Ga 8, 12
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, 
ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”. - Alleluia.

TIN MỪNG: Lc 12, 49-53
“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia 
rẽ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy 
đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn 
biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, 
và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. 
Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế 
gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy 
đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong 
một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai 
người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai 
chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống 
đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu 
chống đối mẹ chồng”.  Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 20 Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Gr 38, 4-6. 8-10
“Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ 
trụ”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: 
“Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố 
ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn 
sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này 
không tìm hoà bình cho dân, mà chỉ tìm tai hoạ”. Vua 
Sêđêcia phán rằng: “Đấy nó ở trong tay các ngươi, vì 
nhà vua không thể từ chối các ngươi điều gì”. Họ liền 
bắt Giêrêmia và quăng xuống giếng của Melkia con 
Amêlec, giếng này ở trong sân khám đường, họ dùng 
dây thả Giêrêmia xuống giếng. Giếng không có nước, 
chỉ có bùn, nên ông Giêrêmia sa xuống bùn.

Abđêmêlech ra khỏi đền vua và đến tâu vua rằng: 
“Tâu bệ hạ, những người này chỉ toàn làm những điều 
ác đối với tiên tri Giêrêmia, họ ném ông xuống giếng 
cho chết đói dưới đó, vì trong thành hết bánh ăn”. Vậy 
vua truyền dạy Abđêmêlech người Êthiôpi rằng: “Hãy 
đem ba mươi người ở đây theo ngươi, và kéo tiên tri 
Giêrêmia ra khỏi giếng trước khi ông chết”.  Đó là lời 
Chúa.

ĐÁP CA: Tv 39, 2. 3. 4. 18

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



Trang 11

CANH TÂN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN
• Nghe những kinh nghiệm sống động
• Hội thảo trong tinh thần cởi mở
• Khơi dậy con tim nồng
• Khám phá tâm tình yêu thương cho nhau
• Sống lại hôn nhân của chính mình

Khóa Hội thảo Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân lần thứ 63 sẽ được tổ chức:
Tại:   Trung Tâm Lê Thị Thành, 20303 Kermier Rd, 
  Waller, TX 77484.
Vào:   Ngày 19 đến 21 tháng 8, 2022
Hướng dẫn:  Linh mục Phanxico Xavie Uông Quang Lượng, Cssr.
Lệ phí:   $300 / một cặp vợ chồng
Ghi danh:   on-line tại www.ctdshn.donghanh.org, hay liên lạc
 - A/C Ân & Mai Hương: 940-224-3003, huongmai4526@yahoo.com
 - A/C Hải & Tâm Phạm: 832-216-4530, tammypham46@yahoo.com
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