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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 21 Thường Niên Năm C   21 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 

“NGƯỜI TA SẼ TỪ ĐÔNG CHÍ 
TÂY ĐẾN DỰ TIỆC TRONG NƯỚC 
CHÚA”.  (Lc 13, 22-30)
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LỊCH PHỤNG VỤ
21 Tháng 8, 2022 - 27 Tháng 8, 2022 

CHÚA NHẬT 21/08/2022 - Tuần 21 Thường Niên
  BÀI ĐỌC I: Is 66, 18-21
  “Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc
  đến”.
  BÀI ĐỌC II:   Dt 12, 5-7, 11-13
  “Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến”.
  TIN MỪNG:  Lc 13, 22-30
  “Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước 
  Chúa”.

THỨ HAI 22/08/2022  Maria Nữ Vương - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:  2 Tx 1, 1-5. 11b-12 
  TIN MỪNG:  Mt 23, 13-22

THỨ BA 23/08/2022  
  BÀI ĐỌC I:  2 Tx 2, 1-3a. 13-16 (Hl 1-3a, 14-17)
  TIN MỪNG:  Mt 23, 23-26

THỨ TƯ 24/08/2022  Thánh Bartholomeo, Tông đồ - Lễ 
kính
  BÀI ĐỌC I:   Kh 21, 9b-14
  TIN MỪNG:  Ga 1, 45-51

THỨ NĂM 25/08/2022  
  BÀI ĐỌC I:    1 Cr 1, 1-9
  TIN MỪNG:  Mt 24, 42-51

THỨ SÁU 26/08/2022  
  BÀI ĐỌC I:   1 Cr 1, 17-25
  TIN MỪNG:  Mt 25, 1-13

THỨ BẢY 27/08/2022  Thánh Monica - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:  1 Cr 1, 26-31
  TIN MỪNG:  Mt 25, 14-30

TIỀN THU TRONG TUẦN
14/08/2022 $15,707 quyên trong thánh lễ
  $125  quyên trên mạng
  $7,520  quyên lần hai

CHÚA NHẬT 21 
THƯỜNG NIÊN

Trong bài Tin mừng thánh Luca hôm 
nay, chúng ta nghe thông điệp rất quen 
thuộc của Chúa Giêsu hãy cố đi vào lối 
cửa hẹp. Cuộc hành trình làm môn đệ 
của Chúa Giêsu không luôn dễ dàng, 
cũng không phải là ai cũng đi theo. Thiên 
Chúa sẽ giúp chúng ta gánh vác những thử thách chúng ta 
gặp, chỉ cho chúng ta lối vào cửa hẹp và giữ chúng ta đi 
đúng đường khi chúng ta xin Ngài trợ giúp.

Chúng ta được kêu gọi hành động giữa những thử thách 
trong đời sống Kitô hữu. Thí dụ như việc chăm sóc bảo 
vệ công trình tạo dựng. Chúng ta có thể hành xử chăm sóc 
cho xứng hợp đối với các công trình tạo dựng của Thiên 
Chúa. Khi chúng ta để tâm làm điều này là chúng ta đặt 
mình đi vào lối cửa hẹp.

Tôn trọng sự sống là một cách khác chúng ta có thể thể 
hiện gắng đi vào lối cửa hẹp. Tự thâm tâm chúng ta biết 
mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh giống Thiên 
Chúa. Sự sống là linh thiêng. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều 
vấn đề trong thế giới đe dọa đến nhân vị và phẩm giá con 
người. Khi chúng ta coi sự sống chỉ như một đồ vật hay 
coi sự sống không còn là thánh thiêng, từ lúc thụ thai cho 
đến chết, là chúng ta không làm trọn nghĩa vụ. Khi chúng 
ta quan tâm đến sự sống và làm những gì có thể để bảo vệ, 
là chúng ta đi vào lối cửa hẹp.

Bất cứ khi nào chúng ta tìm vào lối cửa hẹp thì đều đòi 
có hy sinh. Chúng ta đặt nhu cầu của người khác trước 
nhu cầu của chúng ta. Chúng ta nhìn vào thế giới qua lăng 
kính cảm thông và hy sinh. Đúng thế, lối sống này thật vất 
vả và khó khăn, nhưng nó cũng là cách để chúng ta thăng 
tiến trong sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa. Đây 
là nơi chúng ta gặp được Chúa. Đây là nơi chúng ta thăng 
tiến trong việc nhận biết tình yêu của Thiên Chúa.

Tác giả thư gởi Do Thái nói về con đường của người môn 
đệ như sau: Ngày nay ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn 
khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này nó sẽ mang lại hoa 
quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Sự 
sửa phạt của chúng ta bây giờ không vô ích, đúng hơn nó 
làm cho chúng ta nên giống Chúa Kitô hơn.

Khi chúng ta tiếp tục đi vào lối cửa hẹp, chúng ta hãy nhớ 
ơn thánh của Chúa luôn ở với chúng ta. Tụ họp nơi đây, 
chúng ta được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu của Chúa 
nhờ đó chúng ta được thêm sức để thi hành những điều 
khó khăn nhất. Nguyên cho Thiên Chúa được vinh danh 
trong hành trình chúng ta tiến về sự sống trong nước trời. 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Người ta phải chịu những đau đớn hay 
hình phạt nào trong luyện ngục?” Clare H., 
14 tuổi 
Đ: Có hai điều chính yếu xảy ra cùng lúc trong 
luyện ngục: đau đớn và vui mừng. Các linh 
hồn ở đó có nỗi đau buồn vì họ không được ở với Chúa 
và luôn khao khát Ngài. Họ có niềm vui vì họ biết 
mình đã được cứu và sẽ sớm được về với Ngài. Để tôi 
giải nghĩa cả hai điều này thêm chi tiết hơn. 
 
Những đau đớn trong luyện ngục thường được diễn tả 
qua hình ảnh của “lửa”. Cách mô tả này bắt nguồn từ 
một số văn bản trong Kinh Thánh, bao gồm phần 1 Cô-
rin-tô 3:15. Những chỗ khác nói rằng ngọn lửa chỉ là 
một giả dụ để diễn tả nỗi đau dữ dội mà con người phải 
trải qua khi khao khát Chúa. Giáo hội chưa xác định 
lửa có phải là một phần của luyện ngục hay không. 
 
Bạn có thể đã nghe cụm từ “tình yêu nóng cháy” (Hê 
12:29). Đây là cảm giác trong luyện ngục. Khi bạn yêu 
ai đó, bạn muốn ở bên người ấy. Nếu bạn không thể, 
bạn sẽ thấy đau đớn. Niềm mong muốn không thể thực 
hiện càng lớn thì nỗi đau càng nhiều. 
 
Chúa là điều tốt lành tột đỉnh. Khi chúng ta được cứu 
rỗi, mọi thớ thịt của chúng ta sẽ khao khát nhìn thấy 
hình ảnh của Thiên Chúa Cha. Mức độ đau đớn trong 
luyện ngục tỷ lệ thuận với việc một người nhận ra sự 
hiển vinh vĩ đại của Thiên Chúa và hối hận vì đã khước 
từ ân điển của Ngài trong cuộc sống nơi dương gian. 
 
Về niềm vui trong luyện ngục, hãy nghe câu chuyện 
này. Thử tưởng tượng bạn đã yêu thích một người ở 
ngoại quốc rất sâu đậm. Sau năm mươi năm viết thư 
qua lại, bạn đã hiểu rõ người ấy, nhưng bạn chưa bao 
giờ gặp người ấy. Tình yêu của bạn ngày càng sâu đậm 
hơn mỗi tuần vì sự thân thiết mà cả hai đã chia xẻ qua 
các lá thư. Rồi bạn nhận được một vé xe lửa để đến 
thăm người bạn này của mình. Khi xe đang đi gần tới 
ga, sự hứng khởi của bạn cũng sẽ gia tăng. Bạn sắp gặp 
người mình yêu thích sau năm mươi năm tình bạn! Bạn 
vô cùng hào hứng với chuyến thăm thẳng mặt này. 
 
Niềm vui của chuyện này tương tự như niềm vui trong 
luyện ngục. Tình yêu của một người đang được hoàn 
thiện trong luyện ngục và mong muốn nóng cháy được 
nhìn thấy Chúa của người đó đang tăng dần theo từng 
giây. Nỗi đau của việc không được ở với Chúa lớn hơn 

bất kỳ nỗi đau nào đã từng trải, nhưng niềm vui khi 

THE 21ST SUNDAY IN ORDINARY TIME
In today’s Gospel from Luke, we hear of the familiar 
message from Jesus to strive to enter through the narrow 
gate. Our journey as disciples of Jesus is not always easy, 
nor is it one that everyone follows. The challenges we face 
are ones the Lord will help us endure, pointing us to the 
narrow gate and keeping us on the road when we ask for 
his help. 

We are called to act amid the challenges we face as Chris-
tians. One example is caring for creation. We can act 
in a way that ensures we are properly caring for God’s 
creation. When we keep this concern in focus, we align 
ourselves in a particular way with the narrow entrance to 
the kingdom.

Respecting life is another way we can strive to enter 
through that narrow gate. We know deep in our hearts that 
each human being is made in the image and likeness of 
God. Life is truly sacred. And yet there are so many prob-
lems in this world that threaten its integrity and dignity. 
When we objectify life or treat it as anything less than 
sacred, from conception to natural death, we are falling 
short. When we look out for every life and do what we can 
to protect it, we again find ourselves on a path toward that 
gate.

However we strive to enter the narrow gate, it takes sac-
rifice. We place the needs of others before our own needs. 
We look at the world through a lens of compassion and 
sacrifice. Yes, this way of life is demanding and difficult, 
but it is also how we grow in our understanding of God. 
This is where we encounter God. This is where we grow 
in recognizing the love of God. 

The author of the Letter to the Hebrews speaks of the path 
of discipleship this way: At the time, all discipline seems 
a cause not for joy but for pain, yet later it brings the 
peaceful fruit of righteousness to those who are trained by 
it. Our discipline now is not in vain, rather it brings us to 
greater fulfillment with Christ.

As we continue to strive to enter through the narrow gate, 
let us remember that God’s grace is with us always. Gath-
ered here today, we are nourished by His Body and Blood 
so we might have the strength to do what is most difficult. 
May God be glorified in our journey to life with him in the 
kingdom.

NOTICE
Beginning on Sunday September 11, 2022, our Sunday 

afternoon mass will be at 5 PM instead of 6 PM.
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biết mình sẽ sớm được đến bên Ngài đời đời làm 
cho nỗi khổ đau đáng chịu đựng.
(Câu hỏi #119 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Bel-
ly Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “What kind of pain or punishment do people 
endure in purgatory?” Clare H., 14
A: There are two primary things going on at the same 
time in purgatory: pain and joy.  The souls there have 
the pain of sadness because they are not with God and 
yet are yearning for Him.  They have joy because they 
know they are saved and will soon be with Him.  Let 
me address both aspects in greater detail.

The pains in purgatory have often been referred to in 
terms of “fire.”  This description is rooted in certain 
bibical texts, including 1 Corinthians 3:15.  Others 
have said the fire is merely a metaphor for the intense 
pain people experience in their yearning for God.  
The Church has not defined whether fire is a part of 
purgatory.

You may have heard the phrase “burning love” (Heb 
12:29).  This is the feeling in purgatory.  When you 
love someone, you want to be with him or her.  If you 
cannot, there is pain.  The greater the unfulfilled desire, 
the greater the pain. 

God is the ultimate good.  Once we are saved, every 
fiber of our being will long for the vision of the Father.  
The degree of pain in purgatory is in direct proportion 
to one’s realization of the greatness of God and the frus-
tration of having rejected His graces during our earthly 
life.

Regarding the joys of purgatory, consider this story.  
Imagine you have grown to love someone from a  
foreign country very deeply.  After fifty years of writ-
ing letters to each other, you have come to know him 
or her, but you have never met this person.  Your love 
has grown deeper each week because of the intimacy 
you have both experienced from the letters.  You then 
receive a train ticket to visit your pen pal.  As the train 
you are on nears the station, your excitement builds.  
You are about to meet your love after fifty years of 
friendship!  You are incredibly excited about this face-
to-face visit.

This is similar to the joy of purgatory.  A person’s love 
is being perfected in purgatory, and his or her burning 
desire to see God is increasing by the second.  The 

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

 Wendy Nguyen   $1,000
 Chi Hair  Nails   $200
 Ô/B Cố Hoàng- Hiền   $1,000
 Tuyết Trần    $1,000
 Lê Công Tráng   $1,000
 Rinard Lành    $100
 Nguyễn Thị Ánh   $1,000
 Ẩn danh    $110
 Nguyễn Kim Loan   $1,000 
 Nguyễn Thái Hòa  $500
 Lê Hùng Kiên   $1,000
 Tiền các em đóng góp  $789

Tính đến ngày 17 tháng 8, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,577,915. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

pain of this love is greater than any pain ever ex-
perienced because of not being with God, but the joy 
in knowing one will soon be with Him for all eternity 
makes the suffering worth it.

PHÂN ƯU
Giáo xứ nhận được tin buồn

Bà Catarina NGÔ VŨ NGUYỆT LIÊN
đã qua đời ngày 11 tháng 8 năm 2022, tại Houston. 
Hưởng thượng thọ 86 tuổi.

Ông Gioan Baotixita TRẦN NGỌC QUẾ
đã qua đời ngày 12 tháng 8 năm 2022, tại Houston. 
Hưởng thọ 78 tuổi.

Giáo xứ xin chia buồn cùng gia đình tang quyến. 
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi rũ lòng thương đón 
nhận hai linh hồn Catarina và Gioan Baotixita vào 
hưởng vinh phúc Trường sinh với Chúa trên nước hằng 
sống.

THÔNG BÁO
Bắt đầu vào Chúa Nhật 11 tháng 9, 2022

Lễ Chiều Chúa Nhật sẽ vào lúc 5 giờ thay vì 6 giờ.
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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 4g45.  Thánh lễ sẽ vào lúc 5g chiều.

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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TANG LỄ CHO 
LINH MỤC PHÊRÔ 

NGUYỄN HỮU THĂNG
12 THÁNG 8, 2022
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Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY
1. (3) Xin tạ ơn
2. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse
3. Tạ ơn và xin bình an
4. Tạ ơn và cầu bình an cho gia đình
5. Xin cho gia đình bình an
6. Xin bình an và thi cử tốt
7. Cầu cho việc học của con cái
8. Cầu cho các con học hành tấn tới
9. Các linh hồn mồ côi
10. Các linh hồn thai nhi
11. (2) Các linh hồn
12. Tạ ơn và xin như ý
13. Xin như ý
14. Linh hồn Phanxicô
15. Linh hồn Maria
16. (2) Linh hồn Phêrô
17. Linh hồn Giuse Ngô Đức Huân
18. Linh hồn Maria Trần Cần
19. Linh hồn Cha Giuse Vũ Thành
20. Lễ giỗ Linh hồn Phêrô
21. Linh hồn Maria Catarina, Đaminh và các linh 

hồn
22. Lễ giỗ Linh hồn Banabe Vũ Đức Hạnh
23. Lễ giỗ Linh hồn Giuse 12 năm
24. Lễ giỗ Linh hồn Giuse 11 năm
25. Linh hồn Maria Lưu thị Rose
26. Linh hồn Anton, các linh hồn và bình an gia 

đình

27. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Kim Oanh
28. Linh hồn Giuse Phạm Ngọc Tuấn
29. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
30. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
31. Linh hồn Gioan Baotixita
32. Các linh hồn Anna, Maria, Annê, Đaminh và xin 

chữa lành
33. Linh hồn Dominico và hai linh hồn Maria
34. Linh hồn Isave Nguyễn Thị Lành
35. Linh hồn Đaminh và Maria
36. Linh hồn Phêrô Tạ Quang Lịch và xin chữa lành
37. Hai linh hồn Matta và linh hồn các ân nhân . . .
38. Linh hồn Anna Maria, thân nhân và thai nhi
39. Hai Linh hồn Giuse và Maria và các linh hồn
40. Linh hồn Gioan Baotixita Trần Ngọc Quế
41. Tạ ơn và bốn linh hồn Giuse, Phêrô, Matta và 

Nicolas
42. Linh hồn Phêrô, Giacobe và các linh hồn
43. Hai linh hồn Phêrô và các linh hồn
44. Lễ giỗ Linh hồn Toma, Matta và Gioan Baotixita
45. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Hoàng
46. Lễ giỗ Linh hồn Maria
47. Ba linh hồn Phaolo, Mria và Anton
48. Linh hồn Maria Lê Thị Kim Vân
49. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa
50. Linh hồn Đa Minh Maria
51. Linh hồn nội ngoại và các linh hồn nơi luyện ngục

CÀM TẠ
Giáo xứ xin cám ơn tất cả các ban / hội đã bỏ rất nhiều thì giờ công sức để lo cho tang lễ của Cha Phêrô Nguyễn Hữu 

Thăng được thêm phần long trọng.  Xin cám ơn anh Mạo đã chia xẻ những tấm hình thật đáng nhớ này.
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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. 

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.

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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Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên 
Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa 
những người tù tội ra nơi thịnh đạt.  - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Dt 12, 18-19. 22-24a
“Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa 
hằng sống”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một 
ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây 
mù, bão táp hoặc tiếng kèn, và tiếng gầm thét, khiến 
cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. 
Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên 
Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa 
muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã 
được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Đấng 
phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những 
người công chính hoàn hảo, đến cùng Đấng trung gian 
của giao ước mới là Đức Giêsu.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ 
Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời 
đời. - Alleluia.

TIN MỪNG: Lc 14, 1. 7-14
“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình 
xuống, sẽ được nhắc lên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà 
một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò 
xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, 
chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi 
vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được 
mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và 
người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ 
cho người này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi 
vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi 
ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói 
với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy 
giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự 
tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ 
mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi ông 
dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, 
bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng 
mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi 
làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què 
quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả 
lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính 
sống lại”.  Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 21 Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I:  Hc 3, 19-21. 30-31 (Hl 17-18. 20. 28-29)
“Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa”.

Trích sách Huấn Ca.
Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, 
thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng 
làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ 
được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có 
quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn 
vinh Chúa.

Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, 
vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà 
chúng không biết. Người thông minh suy ngắm trong 
lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người 
khôn ngoan.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11
Đáp: Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã 
chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần (x. c. 11b).

Xướng:
1) Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan 
Thiên Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng 
Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người, hãy sửa sang 
đường lối cho Đấng ngự giá qua hoang địa. - Đáp.

2)  Là Cha kẻ mồ côi, là Đấng bênh vực người quả phụ, 

HỢP Ý CẦU NGUYỆN
Xin giáo xứ cùng chung lời cầu nguyện cho những người 
yếu đau bệnh tật:

1. Bà Trịnh Thị Kim
2. Ông Trần Văn Ngư
3. Ông Trần Văn Phú (Legio)
4. Bà Đỗ Thị Hoa
5. Bà Vũ Lynn 
6. Những người đang bị lây nhiễm 

COVID-19
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TUYỂN 
NHÂN 
VIÊN

Văn phòng 
Bác sĩ trên 

đường Scarsdale cần người giúp 
việc văn phòng. Muốn biết thêm 
chi tiết, xin liên lạc với Anh Long 
(832) 264-5387.

TIỀN CẮC 
ỦNG HỘ
Tính đến ngày 
17 tháng 8, 2022, 

tổng số tiền cắc ủng hộ đã nhận 
được là $2,635.  Xin khuyến khích 
các em tiếp tục ủng hộ quỹ Tu 
Sửa Nhà Thờ của giáo xứ để được 
matching gấp ba nếu số thu tối 
thiểu là $5,000.   

Xin cầu cho hai linh hồn:
 Cha PHÊRÔ NGUYỄN HỮU THĂNG và 

Cha GIUSE VŨ THÀNH
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