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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 22 Thường Niên Năm C   28 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 

“Ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và 
ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

(Lc 14, 1. 7-14)
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AI HẠ MÌNH XUỐNG 
SẼ ĐƯỢC NÂNG LÊN.

Mỗi văn hoá hiểu khác nhau về việc chia 
sẻ bữa ăn. Văn hóa của dân Palestina ở 
thế kỷ thứ nhất phân biệt danh giá - thấp 
hèn, ngồi đồng bàn ăn với nhau là chấp 
nhận và tôn trọng nhau. Các bữa ăn xác
nhận địa vị của người được mời – thường 
là những người đồng giai cấp với chủ nhà.

Nhưng trong bài Tin mừng hôm nay chúng ta thấy Chúa 
Giêsu được mời với mục đích khác, dường như là để 
những người Pharisiêu cẩn thận dò xét cách cư xử của 
Chúa, có thể là để gài bẫy Ngài về vài vấn đề sơ sót văn 
hoá hay tập tục tôn giáo.

Khi bữa tiệc bắt đầu, Chúa Giêsu đề cập đến hai dụ ngôn. 
Ngay khi họ bắt đầu đưa mắt nhìn Ngài, thì Chúa Giêsu 
nhìn cách cư xử của họ. Thấy họ tranh dành chỗ danh dự 
nhất ở bàn tiệc, ngài dùng hình ảnh tiệc cưới và việc sắp 
xếp chỗ ngồi để nhắc nhở họ về ý nghĩa tinh thần khiêm 
tốn chân thật.

Có lẽ đây là điểm mà Sirach móc nối với bài Tin mừng 
hôm nay khi giải thích ý nghĩa của tinh thần khiêm tốn. 
Cả hai bài đọc nhắc cho chúng ta biết khiêm tốn chân 
thật được đặt trên nên tảng tìm đẹp lòng Thiên Chúa và 
đặt người khác ưu tiên trước chúng ta. Nói cách khác, nó 
nói lên lòng chúng ta ao ước yêu mến Thiên Chúa và tha 
nhân.

Qua việc dùng hình ảnh bữa tiệc và khả thể phải nhường 
chỗ cho một người khác có địa vị cao hơn, Chúa Giêsu 
không những chỉ nhấn mạnh đến cảnh tượng bị “ê mặt” 
nhưng còn cho họ thấy thoạt đầu hãy tìm chỗ thấp hơn rất 
có thể sẽ là cơ hội họ sẽ được mời lên chỗ vinh dự hơn.
Đây là một bài học rất thực tế, có thể được áp dụng trong 
cuộc sống hàng ngày ở nhiều lãnh vực - ở nhà, ở văn 
phòng, hay ở trường. Nó nhắc nhở chúng ta là Chúa Giêsu 
không chỉ trích giai cấp xã hội hay đẳng cấp trí tuệ, nhưng 
là cách chúng ta dùng những ơn huệ đó trong giao thiệp 
với những người khác.Người có trách nhiệm lãnh đạo ở 
bất cứ cấp bậc nào không được tìm thống trị người dưới 
quyền nhưng phải là người dẫn đầu phục vụ - hy sinh và 
khiêm tốn, khi so với tất cả khôn ngoan và tình yêu của 
Thiên Chúa, Đấng ban phát mọi ơn lành.

Thánh Augustinô có lần nhận định kiêu ngạo là căn 
nguyên của mọi tội lỗi. Nếu đúng là như thế, thì khiêm tốn 
là thuốc trị. Kiêu ngạo là chứng bệnh nan y tinh thần mà 
phương thuốc trị liệu tốt nhất là con tim tiếp nhận và đôi 
tai lắng nghe để giúp một người nghe được và suy tư đến 

LỊCH PHỤNG VỤ
28 Tháng 8, 2022 - 03 Tháng 9, 2022 

CHÚA NHẬT 28/08/2022 - Tuần 22 Thường Niên
  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”.
  BÀI ĐỌC II:   Dt 12, 18-19. 22-24a
  “Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa
  hằng sống”.
  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”.

THỨ HAI 29/08/2022  Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm 
quyết - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:  1 Cr 2, 1-5 
  TIN MỪNG:  Mc 6, 17-29

THỨ BA 30/08/2022  
  BÀI ĐỌC I:  1 Cr 2, 10b-16
  TIN MỪNG:  Lc 4, 31-37

THỨ TƯ 31/08/2022  
  BÀI ĐỌC I:   1 Cr 3, 1-9
  TIN MỪNG:  Lc 4, 38-44

THỨ NĂM 01/09/2022  
  BÀI ĐỌC I:    1 Cr 3, 18-23
  TIN MỪNG:  Lc 5, 1-11

THỨ SÁU 02/09/2022  
  BÀI ĐỌC I:   1 Cr 4, 1-5
  TIN MỪNG:  Lc 5, 33-39

THỨ BẢY 03/09/2022  Thánh Gregorio Cả, Giám mục 
Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:  1 Cr 4, 6-15 hoặc 9-15
  TIN MỪNG:  Lc 6, 1-5

TIỀN THU TRONG TUẦN
21/08/2022 $15,039 quyên trong thánh lễ
  $100  quyên trên mạng



Trang 3

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Vai trò của Giáo hoàng là gì?” Michael 
W., 14 tuổi. 
Đ: Là người kế vị Thánh Phê-rô, vai trò của 
Giáo hoàng là trở thành người cha trên trái đất 
đối với dân Chúa. (Từ “giáo hoàng” có nghĩa là “cha”).  
Ngài cũng là một mục tử được chỉ định bởi Vị Mục Tử 
vĩ đại nhất là Chúa Giêsu (Ga 21: 15-17). Như Thánh 
Phêrô đứng đầu đoàn tông đồ, người kế vị Ngài là Đức 
Giáo hoàng, lãnh đạo giám mục đoàn (GLCG 880). 
Với quyền lãnh đạo này, Ngài xác nhận anh em mình 
là các giám mục và linh mục trong Đức Tin (Lc 22,32), 
và cùng làm việc với họ để rao truyền Tin Mừng và 
dẫn dắt đoàn chiên của Chúa (Mt 28, 18-20; 1 Pt 5: 1- 
3; CCC 882). Tài liệu Lumen Gentium của Công đồng 
Vatican II (1962-1965), nói về vai trò của Giáo hoàng 
với tư cách là “nguyên tắc thống nhất” của Giáo hội. 
Điều này có nghĩa là ngài có “toàn quyền lực, tối cao 
và phổ quát đối với toàn thể Giáo hội”, với tư cách là 
người kế vị Thánh Phêrô và là người đứng đầu giám 
mục đoàn (Lumen Gentium 22; GLCG 882). 
 
Đức Giáo hoàng có nhiệm vụ bảo vệ đức tin đã được 
Chúa Giêsu trao cho Giáo hội hai ngàn năm trước. 
Ngài không được đưa ra học thuyết mới, cũng không 
thể thay đổi một học thuyết khác đi với ý nghĩa của nó 
trong quá khứ (GLCG 891). Vai trò của Ngài là truyền 
bá đức tin cho Giáo hội (Giu-đe 3).
(Câu hỏi #128 trong cuốn “Did Adam & Eve Have 
Belly Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “What is the Pope’s role?” Michael W., 14.
A: As the successor to St. Peter, the pope’s role is 

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

Lễ Chiều Chúa Nhật sẽ vào lúc 5 giờ thay vì 6 giờ.
NOTICE

Beginning on Sunday September 11, 2022, our Sunday 
afternoon mass will be at 5 PM instead of 6 PM.

sự khôn ngoan, và cội nguồn của nó.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có con tim biết tiếp 
nhận và tai biết lắng nghe, để với khôn ngoan và khiêm 
tốn chúng ta có thể yêu thương nhau bằng tình yêu hiến tế.

THE ONE WHO HUMBLES HIMSELF 
WILL BE EXALTED.

Every culture has a different understanding of sharing a 
meal. In first-century Palestine, a culture defined by honor 
and shame, sitting down to eat with another was an act of 
acceptance and respect. Meals affirmed the status of the 
invitee – usually of the same social rank as the host.

But in today’s Gospel we get the impression that Jesus has 
been invited with an ulterior motive as the Pharisees were 
observing him carefully, perhaps trying to trap him in 
some cultural or ritual infringement.

As the meal progresses, Jesus tells two parables. Just as 
they were watching him, so was he observing their be-
havior. Having seen how they jockeyed for the best seats 
at table, he uses the image of the wedding banquet and its 
seating arrangements to remind them of the true
meaning of humility.

Perhaps this is where Sirach connects with our Gospel as 
it fleshes out the meaning of humility.  Taken together, 
they remind us that real humility is grounded in seeking 
God’s favor and placing others before ourselves. In other 
words, it reflects our desire to love God and neighbor.

By using the banquet image and the possibility of having 
to give up one’s seat to another of higher rank, Jesus not 
only highlights the potential for human embarrassment but 
reminds them that by initially taking the lower position 
there is equally the potential for greater esteem if one is
bought up to a higher position.  It’s a very practical lesson, 
one that can be applied to daily living on so many levels 
– at home, the office, or school. It reminds us that it is not 
one’s social or intellectual status that is being criticized by 
Jesus, but how we use those gifts in our interactions with 
others. The one who is given the task of leadership at any 
level should not seek to dominate those in their care but 
be a servant leader – self-sacrificing and humble, relying 
on God for strength. They should lead with and recognize 
their own limitations and humanity, when compared to the 
all-embracing wisdom and love of God, the giver of all 
gifts.

Saint Augustine once noted that pride was the source of all 

sin. If this is true, then humility is the antidote. Pride is a 
terminal spiritual illness for which the best medicine is a 
receptive heart and attentive ear enabling one to hear and 
reflect on wisdom, whatever its source.

May God grant each one of us that receptive heart and 
attentive ear, that with wisdom and humility we may love 
one another with a sacrificial love.
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to be an earthly father to the people of God. (The 
word pope means “father.”)  He is also the shepherd 
appointed by the greatest Shepherd of them all - Jesus 
(Jn 21:15-17).  As Peter led the apostolic college, so 
his successor, the pope, leads the episcopal college of 
bishops (CCC 880).  In this capacity, he confirms his 
brother bishops and priests in the Faith (Lk 22:32), and 
works with them to spread the Gospel and to pastor 
the flock of God (Mt 28:18-20; 1 Pt 5:1-3; CCC 882).  
The document Lumen Gentium of the Second Vatican 
Council (1962-1965), speaks of the pope’s role as the 
Church’s “principle of unity.”  This means that he has 
“full, supreme, and universal power over the whole 
Church” as the successor of St. Peter and head of the 
college of bishops (Lumen Gentium 22; CCC 882).

The pope protects the deposit of faith given to the 
Church two thousand years ago by Jesus.  He does not 
make new doctrine, nor can he change a doctrine to 
mean something different from what it means in the 
past (CCC 891).  His role is to pass on the faith to the 
Church (Jude 3).

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

   Liên Phan & Huy Đinh $1,800
   Ẩn danh    $2,000
   Paulina Phin Phan   $1,000
   Chien D Vu    $2,000
   Trần Văn Hiến   $500
   Ẩn danh    $5,000
   Vovinam    $1,250
   Ẩn danh    $3,000
   Ẩn danh    $1,000
   Ẩn danh    $250
   Giao Tran & Ty Tran $300
   Tiền các em đóng góp $1,304

Tính đến ngày 26 tháng 8, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,597,319. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

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 03 tháng 09 năm 
2022, tại Nhà Nguyện, trên lầu Đền Thánh, lúc 8g30 
sáng.

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 11 tháng 
09, 2022.

QUYÊN TIỀN LẦN HAI
Vào cuối tuần tới, mùng 4 tháng 9, giáo xứ sẽ có quyên 
tiền lần hai để giúp quỹ cho Trường Catholic Universi-
ty of America (Đại học Công giáo Hoa Kỳ) và trường 
Đại học St. Thomas, Houston, TX.

THÔNG BÁO
Hội Các Bà Mẹ Công giáo (CBMCG) xin cám ơn các 
hội viên đã đi đọc kinh cũng như tham dự tang lễ của 
Cha Phó Thăng và Cha Cố Thành, cựu Chánh xứ, thật 
là sốt sắng và nghiêm trang, đã nói lên tinh thần của hội 
rất đoàn kết và thương yêu nâng đỡ nhau.

Hội cũng xin kính mời các Bà, các Chị trong hội vào 
Chúa nhật tuần tới, ngày 04 tháng 09 lúc 9 giờ sáng, 
đến tham dự Thánh Lễ mừng Thánh Monica và cũng là 
Lễ đầu tháng của hội. Xin các hội viên mặc áo dài màu 
xanh đồng phục khi đến tham dự Thánh Lễ. Xin cám 
ơn.
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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. 

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.
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TANG LỄ CHO CHA CỐ 
GIUSE VŨ THÀNH
19 THÁNG 8, 2022

CÀM TẠ
Thật là cảm động khi chúng ta tụ họp thật đông đủ để tiễn đưa vị chủ chăn đã phục vụ giáo xứ 16 năm dài.  Nguyện xin 
Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Cha Cố Giuse Vũ Thành về với Chúa.  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 Cố được hoàn hảo và thêm phần long trọng.  Xin cám ơn Chị Kim Ghi 
và Anh Mạo đã chia xẻ những tấm hình đầy ý nghĩa trong những ngày giáo xứ tiễn đưa Cha Cố..
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Ý NGƯỜI XIN LỄ TUẦN NÀY

1. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse
2. Tạ ơn Ba Đấng
3. Tạ ơn Đức Mẹ
4. Tạ ơn 17 năm thành hôn
5. Tạ ơn 62 năm bình an
6. Xin ơn bình an
7. Cầu cho tiên nhân và các linh hồn
8. (3) Cầu cho các linh hồn
9. Linh hồn cha Phêrô
10. (2) Linh hồn Cha Giuse Vũ Thành
11. Linh hồn hai cha Giuse và Phêrô
12. Linh hồn Phêrô và Giuse
13. Xin như ý 
14. Xin như ý và cầu cho các linh hồn
15. Lễ giỗ Linh hồn Phêrô Phan Văn Chính
16. Linh hồn Micae Phaolô Lê V. Quỳnh
17. Linh hồn Madalena Dương Kim Tuyết
18. Lễ giỗ Linh hồn Maria Phaolô và các linh hồn 

mồ côi
19. Lễ giỗ Linh hồn Đaminh Đinh Đoài Khoa
20. Các linh hồn Đaminh và Maria
21. Linh hồn Maria và Phanxico Assisi
22. Linh hồn Maria
23. Linh hồn Vinh Sơn
24. Linh hồn Maria Hoàng Thị Tinh
25. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa
26. Linh hồn Matta, gia đình nội ngoại và ân nhân
27. Linh hồn Gioan Baotixita Trần Ngọc Quế
28. Lễ giỗ Linh hồn Đaminh
29. Linh hồn Dominicô
30. Lễ giỗ Linh hồn Maria và cáclinh hồn
31. Linh hồn Giuse
32. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
33. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
34. Hai linh hồn Đaminh và Têrêsa
35. Linh hồn Anna nguyễn Thị Kim Oanh
36. Linh hồn Antôn – Giuse
37. Linh hồn Maria mới qua đời
38. Linh hồn Đaminh Nguyễn văn Cọi
39. Lễ giỗ 3 năm Linh hồn Giuse Brian Tiêu
40. Lễ giỗ 2 năm Maria Trần thị Vóc
41. Linh hồn Maria Catarina, tiên nhân và các linh 

hồn
42. Linh hồn Phêrô
43. Lễ giỗ Linh hồn Maria Trần Thị Vương Thúy
44. Các linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu, Maria 

Nguyễn Thị Mít và Nguyễn Văn Nhất

BA PHỤ NỮ 
ĐƯỢC BỔ 
NHIỆM VÀO BỘ 
GIÁM MỤC

Vatican City - Hôm 
thứ Tư 13 tháng 7, 

2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ba phụ nữ 
vào Bộ Giám mục, văn phòng Vatican chịu trách nhiệm 
chọn lựa các đức giám mục mới trong Giáo hội. 
 
Hai nữ tu sĩ và một trinh nữ đã là những người phụ nữ 
đầu tiên được bổ nhiệm làm thành viên của giáo triều.  Sơ 
Raffaella Petrini, một nữ tu dòng Phanxicô, đang làm tổng 
thư ký của văn phòng Thống đốc Vatican, vị trí thứ hai 
trong chính phủ của Quốc gia Vatican, kể từ tháng 11 năm 
2021.  Người thứ hai là Sơ Yvonne Reungoat, bề trên tổng 
quyền của Dòng Con Gái Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một 
chi nhánh của Dòng Salêdiêng. Năm 2019, nữ tu người 
Pháp này là một trong bảy phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm 
làm thành viên của bộ Tu sĩ của Vatican.  Người thứ ba là 
cô Maria Lia Zervino, thành viên của Hiệp hội các trinh 
nữ tận hiến “Servidoras”, chủ tịch của Liên minh các tổ 
chức phụ nữ Công giáo Thế giới. Cô cũng là cố vấn cho 
Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn. 
 
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã bổ nhiệm bốn vị hồng 
y đương nhiệm, bốn vị hồng y đang được đề cử và hai 
vị tổng giám mục vào Bộ Giám mục ngày 13 tháng Bảy.  
Viện phụ Donato Ogliari của dòng Benedictine, vừa được 
bổ nhiệm làm tu viện trưởng của dòng Saint Paul Outside 
the Walls, sau tám năm lãnh đạo tu viện Montecassino, 
cũng được bổ nhiệm vào Bộ Giám mục. 
 
Các thành viên của Bộ Giám mục hỗ trợ trong việc bổ 
nhiệm giám mục cho các giáo phận. Họ đọc và phân tích 
các hồ sơ đề nghị, đưa ra ý kiến   về các ứng viên.  Quyết 
định cuối cùng trong việc bổ nhiệm vẫn thuộc về Đức 
Giáo hoàng. Ngài có thể tự do lựa chọn bất cứ ai Ngài 
muốn. Thông thường tại mỗi quốc gia, vị sứ thần Tòa 
thánh, đại diện Đức Giáo hoàng, chuyển các khuyến nghị 
và tài liệu cho Vatican. Sau đó, Bộ Giám mục thảo luận về 
việc bổ nhiệm theo một quá trình đã định, tiến hành việc 
bỏ phiếu và đưa đề nghị lên cho Đức Giáo hoàng. Đức 
giáo hoàng làm quyết định cuối cùng. 
 
Bộ Giám mục, một bộ phận của Giáo triều Rôma, gần đây 
đã đổi tên thành Bộ Tự viện cho các Giám mục, phù hợp 
với hiến pháp mới mà Đức Thánh Cha Phanxicô đề xướng 
để cải tổ Vatican.
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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. 

CHỤP HÌNH LÀM SỔ DANH BỘ GIÁO XỨ
Vì một số giáo dân phải đi xa, không thể chụp hình trong những 
ngày đã định của tháng 7, hãng Universal Directory đã cho 
chúng ta thêm hai ngày chụp nữa là mùng 7 và 8 tháng 9, 2022. 
Chúng tôi vẫn còn nhiều giờ rất thuận tiện.  Để lấy hẹn, xin gọi 
Văn phòng giáo xứ.

Hội Đồng Mục Vụ 
Nhiệm kỳ 2021-2024
Chủ Tịch:      Ô. Vũ Minh Hóa
Phó Nội Vụ:     Ô Trần Bình Tới
Phó Ngoại Vụ:  Ô Lâm Quang Thắng
Thư Ký:      Ô. Hoàng Anh Hùng
UV Phụng Vụ:  Bà Trần T. Hồng Ngọc
UV Xã Hội:     Ô. Đinh Ngọc,
      B. Đỗ Phạm Lena
UV Gia Đình:   Ô. Nguyễn Triệu, 
      B. Đặng Oanh
UV Giáo Dục:   Ô. Nguyễn Anh Tú, 
      C. Đinh Hồng Diệp
UV Giới Trẻ:     C. Trần Lan Thanh Cindy,
      Ô. Nguyễn Hoài
UV Thánh Nhạc: Ô. Lê Hoàng  

Ủy Ban Bảo Quản - Phát Triển Giáo Xứ 
Nhiệm Kỳ 2021-2023
Trưởng Ban:  Ô Vũ Đức Tiến 
Phó Nội Vụ:   Ô. Nguyễn Thanh Xuân 
Phó Ngoại Vụ:  Ô Đinh Văn Ngọc
Thư Ký:  Nguyễn Thái Hùng
Thủ Quĩ:   Đoàn Văn Minh
Cố Vấn:   Lâm Quang Thắng, 
    Tạ Văn Minh
Ủy Viên Kế Hoạch: Nguyễn Văn Đồng,
    Nguyễn Thị Liên
Ủy Viên Cơ Sở:   Bùi Văn Sơn
  Ủy Viên Điện:    Nguyễn Tiến Dũng
  Ủy Viên Điện Lạnh: Nguyễn Xuân Vinh
  Ủy Viên Ẩm Thực:  Nguyễn Văn Chính
    Các Thành Viên:  Trần Văn Cư, 
  Lê Bá Cầu, Trần Hồng Linh, 
  Nguyễn Văn Liệu, Lương Văn Minh,
  Đinh Thọ, Kim Ngọc Hương, 
  Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Thanh Tâm,
  Hoàng Xuân Trường, 
  Trần Thị Nga, Đỗ Thanh Phong

Ban Trật Tự   Ô Vũ Duy Chinh, 
    Ô Bùi Văn Tĩnh, Ô Nguyễn Văn Quý, 
    Ô Thân Vĩnh Xứng, Ô Nguyễn Hữu Phước, 
    Ô Hồ Thông, Ô Nguyễn Văn Tình

Ban Phối Kiểm Ngân Sách
C. Thủy Tiên, B. Vương Mỹ Phụng, 
B. Vũ Huyền, O. Hoàng Long, O. Phạm Long, 
B. Dawn Mortus

TT Giáo Dục Anê Lê T. Thành
Hiệu Trưởng: T. Nguyễn Tú
Văn Phòng:  Cô Liên 
Ban Việt Ngữ: Cô Đinh Diệp
Ban Giáo Lý:  T. Hồ Thanh
Email:  lientran2491@yahoo.com 
Phone:  832-315-5343
Trường Học Ngày Chúa Nhật
1g00 - 2g45 chiều Thiếu nhi Thánh Thể
3g00 - 4g00  Việt ngữ
4g15 - 5g45 chiều  Các Lớp Giáo Lý
3g00 - 5g45   Thêm Sức

Giới Trẻ-LIFETEEN
Paul Tran 832-769-9135

Liên Lạc Trong Giáo Xứ
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo    B. Lena Lan 832-858-5422
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm  Ô. Ngọc 281-248-1653
Huynh Đoàn ĐaMinh   Ô. Bình 832-475-3393
Đoàn Tông Đồ Fatima   Ô. Triệu 713-899-8981
Hội Thánh Phêrô Phaolô  Ô. Đại 832-860-1587
Hội Legio Mariae   B. Kim-Oanh 713-870-7091
Phong Trào Cursillo   B. Lan 713-291-3514
Phong Trào Lòng Thương Xót Chúa  B. Eliz. Hoa 713-459-5171
Phong Trào Thánh Linh  B. Hồng-Ngọc 713-859-7539
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Cory Hạ 832-867-2679
Trưởng Ban thánh Nhạc  Lê Hoàng 832-506-9070
Ca Đoàn Thánh Giuse   Nguyễn Tuấn 401-256-8624
Ca Đoàn Dũng Lạc   Phan Anh 281-772-2049
Ca Đoàn Đức Mẹ Lên Trời  Nguyễn Đức 281-546-6771
Ca Đoàn Thánh Gia   Thu Trinh 832-641-3929
Ca Đoàn Encounter   Vương Hùng 612-220-2246
Ca Đoàn Thánh Linh   B. Xuân 713-972-2514
Thừa Tác Viên Thánh Thể  Ô. Quý 281-857-5869
Ban Nghi Lễ    Ô. Tạ Thường 832-577-1922
Ban Giúp Lễ    Liên Anh 832-766-0920
Ban Truyền Bá Đức Tin  PT. Lê Văn Rõ 832-686-1982
Ban Trật Tự    Ô. Chính 832-230-9878
Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân  Ô. Việt 832-449-2132
Giáo Lý Tân Tòng   TC. Tú + Trinh 832-744-0634
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Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống 
chúng con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng 
Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng 
con làm ra, xin Ngài củng cố, xin Ngài củng cố sự 
nghiệp tay chúng con làm ra. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Plm 9b-10. 12-17
“Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô 
lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Philêmon.
Con thân mến, Phaolô già nua, và hiện đang bị cầm tù 
vì Đức Giêsu Kitô, cha nài xin con cho Ônêsimô, đứa 
con cha đã sinh ra trong xiềng xích.

Cha trao nó lại cho con. Phần con, con hãy đón nhận nó 
như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay 
con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì Tin 
Mừng. Nhưng vì chưa biết ý con, nên cha không muốn 
làm gì, để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chớ 
không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian 
để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một 
người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ, thì như một người anh 
em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối 
với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu 
con nhận cha là bạn hữu, thì xin con hãy đón nhận nó 
như chính mình cha vậy.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 10, 27
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe 
Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. - Alleluia.

TIN MỪNG: Lc 14, 25-33
“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể 
làm môn đệ Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, 
Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà 
không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống 
mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác 
thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

“Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên 
không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để 
hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn 
tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 
‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi’.

“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, 
mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể 
đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn 
hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng 
nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái 
đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi 
không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm 
môn đệ Ta”.  Đó là lời Chúa. 

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 23 Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I:  Kn 9, 13-18
“Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn”.

Trích sách Khôn Ngoan.
Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên 
Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa 
muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, 
và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. 
Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà 
bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề.

Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới 
đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn 
những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu 
thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn 
ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao 
xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất 
được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những 
sự đẹp lòng Chúa.

Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban 
đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan.  Đó là lời 
Chúa.

ĐÁP CA: Tv 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 và 17
Đáp: Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung 
thân, từ đời nọ trải qua đời kia (c. 1).

Xướng:
1) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày 
hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. 
Chúa khiến cho con người trở về bụi đất, Ngài phán: 
“Hãy trở về gốc, hỡi con người”. - Đáp.

2)  Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi 
sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa 
và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô.  - 
Đáp.

3) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con 
luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, 
chớ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ 
của Ngài. - Đáp.

4) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của 

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. Những người đang bị lây nhiễm 

COVID-19
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TÀI - General Contractor
15 năm kinh nghiệm. Định giá miễn phí.

714-948-6697
 - Lót sàn gỗ, gạch, vinyl
 - Thay bình nước nóng
 - Sơn trong, ngoài
 - Làm hàng rào, patio
 - Thay cửa sổ, cửa nhà, cửa phòng
 - Thay sink, máy xay rác, bình nước nóng
 - Sửa chữa thay mới điện, nước, gas
 - Đặc biệt làm mới nhà tắm, nhà bếp

TUYỂN 
NHÂN VIÊN

Văn phòng Bác 
sĩ trên đường 
Scarsdale cần tuyển Medical Assistant 
(Phụ tá Y tế).  Xin liên lạc với 
Anh Long 832-264-5387 

TIỀN CẮC ỦNG HỘ
Tính đến ngày 25 tháng 8, 2022, tổng số tiền cắc ủng 
hộ đã nhận được là $3,669.  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. 
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