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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:	5g00	
  (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: Giuse Phan Đình Lộc (281-414-8334)

Phó Tế:  Giuse Nguyễn Phẩm, Giuse Lê Văn Rõ
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 Chúa Nhật Tuần 27 Thường Niên Năm C   02 Tháng 10 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 

ĐỨC TIN LÀ MỘT ĐẶC ÂN
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LỊCH PHỤNG VỤ  - Tuần 27 Thường Niên
2 Tháng 10, 2022 - 8 Tháng 10, 2022 

CHÚA NHẬT 02/10/2022
  BÀI ĐỌC I: . Kb 1, 2-3; 2, 2-4
  “Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín”.
  BÀI ĐỌC II:   2 Tm 1, 6-8, 13-14
  “Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta”.
  TIN MỪNG:  Lc 17, 5-10
  “Nếu các con có lòng tin”.

THỨ HAI 03/10/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Gl 1, 6-12
  TIN MỪNG:  Lc 10, 25-37

THỨ BA 04/10/2022  Thánh Phanxico Assisi - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:  Gl 1, 13-24
  TIN MỪNG:  Lc 10, 38-42

THỨ TƯ 05/10/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Gl 2, 1-2. 7-14
  TIN MỪNG:  Lc 11, 1-4

THỨ NĂM 06/10/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Gl 3, 1-5
  TIN MỪNG: Lc 11, 5-13 

THỨ SÁU 07/10/2022  Đức Mẹ Mân Côi - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   Cv 1: 12-14 hoặc Gl 3, 7-14
  TIN MỪNG:  Lc 1, 26-38 hoặc Lc 11, 15-26

THỨ BẢY 08/10/2022  
  BÀI ĐỌC I:  Gl 3, 22-29
  TIN MỪNG:  Lc 11, 27-28

TIỀN THU TRONG TUẦN
25/09/2022  $14,864   quyên trong thánh lễ   
  $150    quyên trên mạng

ĐỨC TIN LÀ MỘT ƠN, 
VÀ THIÊN CHÚA LÀ 

NGUỒN MẠCH BAN ƠN ĐÓ 
CHO CHÚNG TA

Để hiểu bài Tin mừng hôm nay và điều 
gì đã khiến các môn đệ xin thêm đức 
tin thì là điều rất hữu dụng để ôn lại 
những chương Tin mừng Luca nói về ba 
dụ ngôn: Người Con Hoang Đàng, Người Quản Lý Bất 
Trung, Lazaro và Nhà Phú Hộ. Cả ba dụ ngôn nói cho 
chúng ta thấy đường lối của Thiên Chúa khác với đường 
lối của chúng ta, và nếu chúng ta muốn là những môn đệ 
trung tín thì chúng ta không được để mình bị hướng dẫn 
bởi tinh thần thế gian nhưng bởi giáo huấn của Đức Kitô.

Dù chúng ta dùng từ ngữ “đức tin” trong những cách khác 
nhau, ở đây, khi Chúa Giêsu nói về đức tin và ngay cả 
thánh Phaolo nói về ơn ban qua việc đặt tay, các ngài nói
về ơn thánh bên trong ràng buộc và tăng sức mạnh cho 
chúng ta đi theo và sống Tin mừng. Đây là điều các môn 
đệ tìm kiếm: Tăng thêm ơn cao trọng nhất trong các ơn –
mạnh mẽ và vững bền trong tình nghĩa với Đức Kitô.

Không bao giờ dễ dàng là một Kitô hữu. Các Kitô hữu 
ban đầu đã phải đương đầu với đủ mọi đe dọa và bắt bớ, 
điều này dễ hiểu tại sao lời mời gọi tin là tâm điểm của 
Tin mừng. Qua việc xin thêm đức tin, các môn đệ nhìn 
nhận Chúa Giê-su là nguồn mạch của ơn siêu nhiên này 
và đức tin không phải là kết quả của sức hay của ý chí 
con người, nhưng là ơn đến từ Thiên Chúa. Vì đức tin là 
ơn ban nên nó không phải là cái mà cúng ta có thể tự mãn 
do sức riêng mình đạt được. Phần cuối của bài Tin mừng 
nói cho chúng ta biết chúng ta là những người phục vụ lời 
Chúa, và khi chúng ta thi hành theo thì chúng ta cũng chỉ 
đơn giản là làm bổn phận của mình.

Ngày nay thật khó có thể sống là môn đệ trung tín bởi vì 
thế giới càng ngày càng tục hóa trong quan điểm. Một số 
người muốn che bịt thông điệp Tin mừng và dẹp đức tin
cho vào riêng tư để không có ảnh hưởng liên quan gì đến 
cộng đồng xã hội.

Trong một thế giới như thế thì đức tin của chúng ta càng 
trở nên quan trọng hơn. Để là một Kitô hữu đầy tràn đức 
tin không đơn giản chỉ là có sự thâm tín nội tâm, nhưng 
cũng cần có can đảm và sức mạnh để sống niềm tin của 
chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Lời của Chúa Kitô 
hôm nay là là lời khuyến khích chúng ta chỉ cần tin tưởng 
một chút xíu nhỏ như hạt cải, vào sức mạnh của Chúa 
để Ngài giúp chúng ta vượt qua ở đòi này. Chính quyền 
lực của Thiên Chúa sống làm việc qua chúng ta hầu giúp 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Nếu chúng ta được tạo dựng bởi Thiên 
Chúa, tại sao các nhà khoa học có bằng 
chứng loài người tiến hóa từ loài vượn?” 
Jennie F., 17 tuổi 
Đ: Có nhiều sự bất đồng về mức độ rõ ràng của bằng 
chứng và về ý nghĩa của các bằng chứng này. Vì sự 
tiến hóa được dạy như sự thật trong nhiều thập kỷ qua 
trong các trường học, hầu hết mọi người đều chấp nhận 
đó là sự thật. Họ không biết các lý thuyết này vẫn đang 
có vấn đề, còn tranh luận, cũng như các bằng chứng có 
thể giải thích theo nhiều cách khác nhau. 
 
Khoa học tiến hóa không phải là đề tài ổn định cho 
chúng ta tin. Tự nó luôn được sửa chữa và biến đổi. 
Ví dụ, lý thuyết về các biến thể của người thời tiền 
cổ được sử dụng để chia người sơ khai thành nhiều 
loại khác nhau: người Bắc Kinh, người Java và người 
Neanderthal. Ngày nay, tất cả con người đều được coi 
là một loại - homo erectus. Các nhà khoa học hiện thấy 
rằng các hóa thạch khác nhau (chỉ có ít loại) về cơ bản 
rất giống nhau. (Để biết thêm chi tiết, hãy xem trang 
mạng www.modernhumanorigins.com - một tóm tắt 
ngắn gọn trình bày về vấn đề này.) 
 
Lý thuyết cho rằng con người thời kỳ đầu rất hung dữ 
hiện đang bị bác bỏ. Bằng chứng cho thấy con người 
thời tiền cổ đã khá văn minh trong việc phát triển và sử 
dụng các dụng cụ. Loài người có thể cắt cụt thân thể và 
chôn hoa với người đã khuất. Đây không phải là hành 
động của một con thú. Hơn nữa, những vấn đề này chỉ 
vào một trọng tâm: thứ tạo nên con người không phải 
là ngón cái đối nghịch, cũng không hẳn là khả năng 
chế tạo dụng cụ (loài khỉ và tinh tinh có thể làm được 
điều đó). Trọng tâm là sự hiện hữu của một linh hồn có 
lý trí. Và chẳng hóa thạch nào có thể chứng minh cho 
chúng ta thấy được. 
 
Các vấn đề khác cũng hiện hữu. Một số nhà khoa học 
đã quá hứng khởi tuyên bố ngoài phạm vi với những 
điều họ thấy, cũng như một số người theo trào lưu 
chính thống quá háo hức đòi tìm loài khủng long được 
nhắc đến trong Kinh thánh. Ví dụ, vào năm 1911, bộ 
xương Neanderthal của nhà cơ thể học người Pháp 
Marcellin Boule đã khiến ông kết luận rằng người đàn 
ông thời tiền cổ bị gù, khuôn mặt đưa về phía trước, 
tương tự như con khỉ đột (xem tóm tắt quan điểm của 
ông Boule tại anthro.palomar.edu/homo2/neandertal. 
htm). 45 năm sau, một nhóm các nhà cơ thể học đã 

khám nghiệm lại bộ xương của Boule và kết luận 

chúng ta đầy tràn đức tin và tín trung.

FAITH IS A GIFT, AND GOD IS THE
SOURCE AND GIVER OF THAT GIFT

To understand today’s Gospel and what prompted the dis-
ciples to ask for an increase in faith, it is useful to go back 
to the previous couple of chapters where Saint Luke tells 
three parables: the prodigal son, the dishonest steward, 
and Lazarus and the rich man. Taken together, they remind 
us that God’s ways are different from our ways, and that if 
we are to be faithful disciples, we must be guided not by 
the ways of this world but by the teachings of Christ.

Although we use the word “faith” in a variety of ways, 
when Jesus speaks here of faith and indeed when Paul 
speaks about the gift given through the laying on of hands, 
they are speaking about that inner grace-filled quality that 
binds us and empowers us to follow and live the Gospel.  
This is what the disciples sought: an increase in that most 
precious of all gifts – a strong and enduring relationship 
with Christ.

It is never easy to be a Christian. The early Christians had 
to deal with all sorts of threats and persecutions, which 
makes it easy to understand why this call to faith is at the 
heart of the Gospels. By asking for an increase in faith, the 
disciples are recognizing that Jesus is the source of this 
supernatural faith and that it is not the outcome of human 
strength or willpower, but a gift from God. Because it is 
a gift, it is not something we can boast of as an achieve-
ment.  The end of the Gospel passage reminds us that we 
are servants of the Word, and when we respond to it we 
are simply doing our duty.

It can be difficult to be a faithful disciple today because 
our world is increasingly secular in outlook. Some attempt 
to silence the Gospel message and relegate faith to the 
realm of the private, where it can have no impact on the 
public square.

In such a world our faith is of more and more importance. 
To be a faith-filled Christian is not simply about having an 
inner conviction, but also having the courage and strength 
to live our beliefs on a daily basis. Christ’s word to us to-
day is a word of encouragement that we need only a little 
trust – the size of the mustard seed – in his strength to 
carry us through in this life. It is the power of God living 
in and working through us that will ultimately allow us to 
be faith-filled as well as faithful.
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rằng tư thế gù lưng không phải do di truyền mà là 
do bệnh viêm khớp nặng. 
 
Bởi vì các nhà khoa học tiến hóa (không giống như các 
nhà hóa học và vật lý học) không thể kiểm tra các giả 
thuyết của họ trong phòng thí nghiệm, các lý thuyết 
của họ được phát triển từ “những diễn giải hợp lý”, bao 
gồm trí tưởng tượng. Các dữ kiện hóa thạch tìm thấy 
cần được giải thích chứ tự nó không nói được! 
 
Dựa trên những phát triển từ thập đại 1970 đến nay, 
khoa học tiến hóa, đặc biệt là thuyết lựa chọn tự nhiên 
của Darwin, đang được các nhà khoa học có uy tín 
đặt nhiều câu hỏi. Lý thuyết này có thể vẫn đúng phần 
lớn, nhưng những ý kiến đối nghịch, vốn bị cấm không 
được vào học đường vì định kiến   duy vật và phản tôn 
giáo, hiện đang được lắng nghe. Nếu bạn muốn tìm 
hiểu thêm, tôi đề nghị bạn nên đọc “Darwin On Trial” 
(Darwin trong Thử nghiệm) của Phillip Johnson, hoặc 
“Darwin’s Black Box (Hộp đen Darwin) của Michael 
Behe. (Cũng được đề nghị: bài “Adam, Eve and Evolu-
tion” (Adam, Eve và Sự tiến hóa) trên trang mạng Giải 
đáp Công giáo www.catholic.com). 
 
Lý luận nêu trên không chứng minh thuyết tiến hóa là 
sai. Đức Giáo hoàng John Paul II, trong một bài phát 
biểu năm 1996 trước Học viện Khoa học Giáo hoàng 
năm 1996, đã công nhận rằng các hiểu biết mới đã dẫn 
đến việc công nhận thuyết tiến hóa không chỉ là một 
giả thuyết. Tóm lại, có rất nhiều bằng chứng, từ nhiều 
ngành của khoa học, cho thấy con người có nguồn gốc 
từ chung một tổ tiên. 
 
Tóm lại: Chúng ta sẽ không bao giờ biết đầy đủ về cách 
loài người tiến hóa, tuy chúng ta đã khám phá khá nhiều 
dữ kiện về cách cơ thể chúng ta được cấu tạo. Về mặt 
tâm linh, chúng ta chỉ có thể tìm hiểu lịch sử ban đầu 
của loài người từ nguồn duy nhất không thể sai lầm hay 
chối cãi: Thiên Chúa, qua Kinh thánh và Giáo hội Ngài.
(Câu hỏi #21 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “If we were created by God, why do scientists 
have such strong evidence that we evolved from 
apes?” Jennie F., 17
A:  There is disagreement about just how strong such 
evidence is and about the meaning of this evidence.  
Because evolution has been taught as fact for the past 
several decades in our schools, most people accept it 
as true.  They do not know about the problems with the 
theory, nor that the evidence can be interpreted in a 

number of ways.

Evolutionary science is not the stable discipline we are 
led to believe.  It involves a lot of self-correction and 
revision.  For example, theories about the variations of 
early man used to divide early man into different types, 
including Peking man, Java man, and Neanderthal man.  
Today they are all considered one -- homo erectus.  Sci-
entists now see that different fossils (of which there are 
few) are essentially the same.  (For more information, 
see the secular website www.modernhumanorigins.com 
-- a brief summary of this issue is presented.)

Theories that early man was ferocious are now being 
refuted.  Evidence shows that early man was quite 
advanced in the development and use of tools.  He 
performed amputations and even buried the deceased 
with flowers.  These are not acts of a beast.  In addition, 
these issues point to the central problem:  what makes a 
human being human is not opposable thumbs, nor even 
the ability to make tools (chimps can do that).  It is the 
existence of a rational soul.  And that is not something 
fossils can show us.

Other problems exist too.  Some scientists are too eager 
to speak beyond the evidence they possess, just as 
some fundamentalists are too eager to find dinosaurs 
mentioned in Scripture.  For instance, in 1911, French 
anatomist Marcellin Boule’s Neanderthal skeleton led 
him to conclude that early man was hunched over with 
his face thrust forward, similar to the gorilla (see a sum-
mary of Boule’s views at anthro.palomar.edu/homo2/
neandertal.htm).  Forty-five years later, a team of 
anatomists re-examined Boule’s skeleton and concluded 
the hunched over stance was not due to genetics but to 
severe arthritis.

Because evolutionary scientiests (unlike chemists and 
physicists) are unable to test their hypotheses in a 
controlled laboratory, their theories are developed from 
“reasonable interpretations” and even imagination.  
Fossil evidence needs to be interpreted; it does not 
speak for itself.

Based on developments from the 1970s to the present, 
evolution, especially Darwin’s theory of natural selec-
tion, is being called into serious question by respected 
scientists.  The theory may still be true, but oppos-
ing opinions, which were blocked out of academic 
life because of materialist prejudice and antireligious 
sentiment, are now being heard.  If you’re interested 
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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. 

in learning more, I recommend reading Darwin on 
Trial by Phillip Johnson or Michael Behe’s Darwin’s 
Black Box.  (Also recommended:  The Adam, Eve and 
Evolution article on the Catholic Answers’ website 
www.catholic.com).

This is not to say that evolutionary theory is necessar-
ily false.  Pope John Paul II, in a 1996 address to the 
Pontifical Academy of the Sciences, made it clear that 
new knowledge has led to the recognition of the theory 
of evolution as more than a hypothesis.  In short, there 
are many pieces of evidence, from a lot of scientific 
disciplines, pointing to the high probability of human 
descent from a common ancestor.

The bottom line: We will never know the full story of 
how the human race came into existence, though we 
may discover a few material fragments of evidence 
about how our bodies were created.  We can learn the 
spiritual side of our early history from the only infal-
lible, irrefutable source: God, speaking through the 
Scriptures and the Church.

THÔNG BÁO
Giáo xứ đang thực hiện làm Sổ Danh Bộ và sẽ dành 
một trang đặc biệt cho Ơn Gọi trong giáo xứ.  Cha xứ 
kêu gọi những giáo dân có con em đang theo học tại 
các chủng viện / dòng tu gửi hình ảnh các em về cho 
Văn phòng giáo xứ để chia xẻ niềm hãnh diện với toàn 
giáo xứ và thêm vào Sổ Danh Bộ.  Xin cám ơn.

THƯ MỜI
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin kính mời quý Anh Em 
đoàn viên cùng gia đình tham dự Thánh lễ của đoàn, 
là tuần thứ hai hằng tháng, vào lúc 9 giờ sáng ngày 9 
tháng 10, 2022. Sự tham dự đông đủ của quý Anh Chị 
Em thể hiện tinh thần hiệp nhất trong trái tim Thánh 
Tâm Chúa. 

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 9 tháng 
10, 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 16 tháng 10, 2022. 
Kính mời Cộng đoàn tham dự cầu nguyện với nhóm.
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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

Ý XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Xin tạ ơn
2. (2) Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse
3. Tạ ơn mừng sinh nhật
4. Xin bình an 
5. Xin thánh hóa công ăn việc làm
6. Cầu cho con cái sống đạo
7. Xin cho con  mau được bình an 
8. Linh hồn các tiên nhân và các linh hồn
9. (2) Cầu cho các linh hồn
10. (4) Xin như ý
11. Linh hồn Antôn Vũ Hải Vân
12. Linh hồn Đức cha Joseph Fiorenza 
13. Linh hồn Nữ hoàng Elizabeth
14. Linh hồn Maria Catarina, Đaminh …
15. Linh hồn Isave
16. (3) Linh hồn Phêrô
17. (2) Linh hồn Giuse 
18. (2) Linh hồn Đaminh 
19. Linh hồn Teresa  
20. Linh hồn Alphonso 
21. (4) Linh hồn Giuse và đi bình an
22. Linh hồn Maria và Giacobê
23. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Quỳnh Hương
24. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
25. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Mậu
26. Ba linh hồn Phêrô và Anna
27. Cầu cho Linh hồn Maria và xin ơn chữa lành
28. Cầu cho gia đình nội ngoại, Linh hồn Matta và 

ân nhân
29. Lễ giỗ Linh hồn Catarina và Giuse
30. Linh hồn Phêrô Trần Đức Đô
31. Linh hồn Đaminh và hai linh hồn Maria
32. Linh hồn Phêrô Trần Đức Ngọ
33. Linh hồn Đaminh và Maria
34. Linh hồn Maria Catarina, Đaminh
35. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Loan 
36. Linh hồn Nguyễn Thị Tám 
37. Linh hồn Giuse, Phaolo và các thai nhi 
38. Linh hồn Bùi Thị Lệ Hoa 
39. Linh hồn Giuse mới qua đời
40. Linh hồn Đaminh mới qua đời
41. Linh hồn Gioakim & Anna
42. Hai linh hồn Maria (Kim & bạn) mới qua đời

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

   Anh Nguyen    $500
  Thịnh Dung     $500
   Ẩn danh     $300
   Văn Thúy Quỳnh    $1,000
   Ba Van Nguyen    $600
   Kim Ngoc Tran    $1,000
   Nguyễn Thị Hường    $1,000
   Thiếu  Nhi Thánh Thể   $5,000
   Vũ Thạch Kevin & Pham Jaimie $1,000
   Tiền các em đóng góp   $1,458

Tính đến ngày 29 tháng 9, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,668,512. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 
và gia đình.

TIỀN CẮC ỦNG HỘ
Tính đến ngày 29 tháng 9, 2022, tổng số tiền cắc 
ủng hộ nhận được là $6,634. Xin cám ơn các mạnh 
thường quân đã gửi tiền matching. Công trình tu 
sửa nhà thờ còn rất tốn kém.  Xin quý vị cố gắng 
khuyến khích các em tập thói quen tốt góp phần ủng 
hộ giáo xứ.

ỦNG HỘ BỌC GHẾ 
TRONG NHÀ NGUYỆN

Tính đến ngày 29 tháng 9, 2022, tổng số tiền ủng 
hộ  đã nhận được là $10,380. Giáo xứ dự định sẽ 
bọc lại 265 cái ghế và bàn quì cho nhà nguyện trên 
lầu.  Cầu xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý 
ân nhân.  

DSF
Số gia đình đã đóng: 308

Số tiền góp: $80,120
Chỉ tiêu giáo xứ: $84,000

Giáo xứ xin cám ơn sự đóng góp tích cực của quý giáo 
dân vào quỹ DSF cho địa phận.
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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 Nguyện 
• 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.

LẦN CHUỖI MÂN CÔI
Hàng năm vào tháng 10 là tháng Mân Côi, giáo xứ mời gọi mọi 
người chúng ta cùng lần chuỗi mân côi liên kết. Hy vọng với 
nhiều người cùng cất tiếng đọc trong tháng này, lời kinh cầu 
sẽ được liên tục và được Chúa nghe đến mà ban cho chúng ta 
những ý muốn chúng ta cầu xin. Kính mời giáo dân cùng hưởng 
ứng tham gia.

QUYÊN TIỀN LẦN HAI
Vào cuối tuần này, mùng 2 tháng 10, giáo xứ sẽ có quyên tiền 
lần hai để giúp quỹ cho giáo phận đặc trách về Tuyên úy Quân 
đội. 

TIỆC GÂY QUỸ
Giáo xứ dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc gây quỹ tu sửa nhà thờ 
vào chiều Chúa nhật ngày 4 tháng 12, 2022.  Ban tổ chức buổi 
tiệc đang xúc tiến làm việc, in vé và sẽ thông báo sau khi có 
thêm chi tiết..

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:
Chiều Thứ Bảy:
  1g00 - 2g45   Sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể
  3g00 - 4g15   Việt ngữ
  4g30 - 5g45    Giáo Lý & Xưng tội lần đầu
Chiều Chúa Nhật:
  2g15 - 4g45    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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Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện 
của Người. - Đáp   

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt 
chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại 
lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. - 
Đáp. 

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của 
Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng 
Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca! - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 2 Tm 2, 8-13
“Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng 
thống trị với Đức Kitô”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 
Timôthêu.
Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi 
dòng dõi Đavít, đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin 
Mừng cha rao giảng. Vì Tin Mừng đó mà cha phải 
đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác, 
nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích! Vì thế, 
cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để 
họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời 
trong Đức Giêsu Kitô.

Đây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, 
thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên 
tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. 
Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối 
bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn 
trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình 
Người.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 19, 38
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân 
danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang 
trên các tầng trời! - Alleluia.

TIN MỪNG: Lc 17, 11-19
“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có 
người ngoại bang này”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên 
giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, 
thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ 
cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót 
chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi 
hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, 
họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình 
được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen 
Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và 
tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.

Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả 
mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia 
đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ 
có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: 
“Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã 
cứu chữa ngươi”.  Đó là lời Chúa

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I:  2 V 5, 14-17
“Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông 
tuyên xưng Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua 
xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên 
tri, người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt 
như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch.

Sau đó, ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của 
Thiên Chúa. Đến nơi, ông đứng trước mặt người của 
Thiên Chúa và nói: “Thật tôi biết không có Thiên Chúa 
nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel. 
Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông”.

Tiên tri trả lời rằng: “Có Chúa hằng sống, tôi đang 
đứng trước mặt Người: Thật tôi không dám nhận đâu”. 
Naaman cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Naaman 
nói thêm rằng: “Tuỳ ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép 
cho tôi, là đầy tớ của ông, được chở một ít đất vừa sức 
hai con la chở được, vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của 
ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần 
minh nào khác”.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv  97, 1. 2-3ab. 3cd-4
Đáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước 
mặt chư dân (c. 2b).

Xướng:

1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm 
nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho 

THÁNH LỄ Á CHÂU
Thánh lễ Á Châu hằng năm nói lên sự đa dạng của 
người Công giáo Châu Á trong Tổng giáo phận Gal-
veston-Houston. Năm nay, Thánh lễ Á Châu sẽ được tổ 
chức 
  Vào lúc:  2 giờ chiều ngày 30 tháng 10, 2022, 
   Tại:  Nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể 
  (Christ the Incarnate Word), 
  8503 S. Kirkwood Rd., Houston.  

Giáo dân của sáu nền văn hóa Á châu - Trung Hoa, Phi 
Luật Tân, Ấn Độ, Indonesia, Đại Hàn và Việt Nam - 
được mời đến tham dự.  Thánh lễ này sẽ do Đức Giám 
mục phụ tá Italo Dell’Oro chủ tế.  Đây là lần thứ 26, 
Thánh lễ Á Châu phản ánh ngôn ngữ của nhiều nền văn 
hóa Á Châu trong Tổng giáo phận.  Người tham gia 
được khuyến khích mặc trang phục lễ hội truyền thống 
của họ. Sau thánh lễ sẽ có bữa tiệc khoản đãi với các 
món ăn Châu Á cùng nhiều màn ca múa nhạc truyền 
thống giúp vui.
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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

Xin ủng hộ các cơ sở thương 
mại đã bảo trợ cho giáo xứ

CẦN THỢ MAY
Tiệm may gần Hobby airport và ở 
Bellaire cần thợ may tại shop hoặc 
tại nhà và thợ cắt tại shop.  Xin 
liên lạc Uyên   713-679-0683

THÔNG BÁO
Trong tháng vừa qua, ban Kiểm Ngân giáo xứ cho biết là có một phong bì ủng 
hộ cuối tuần luôn có tiền giấy bị xé làm nhiều mảnh (như hình bên).  Xin lưu ý, 
theo Title 18, Section 333 của luật Liên bang, việc xé tiền dollar là một tội hình 
của nước Hoa Kỳ, có thể bị phạt nhiều đến $100,000 hay 5 năm tù. 
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