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

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM    VIETNAMESE MARTYRS CHURCH
 Chúa Nhật Tuần 24 Thường Niên Năm C   11 Tháng 09 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 

MỪNG TẾT TRUNG THU
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LỊCH PHỤNG VỤ  - Tuần 24 Thường Niên
11 Tháng 9, 2022 - 17 Tháng 9, 2022 

CHÚA NHẬT 11/09/2022 - Ngày Ông Bà
  BÀI ĐỌC I: Xh 32, 7-11. 13-14
  “Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ 
  mà Người đe doạ phạt dân Người”.
  BÀI ĐỌC II:   1 Tm 1, 12-17
  “Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian để cứu độ
  những người tội lỗi”.
  TIN MỪNG:  Lc 15, 1-10 hoặc 1-32
  “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

THỨ HAI 12/09/2022  
  BÀI ĐỌC I:   1 Cr 11, 17-26
  TIN MỪNG:  Lc 7, 1-10

THỨ BA 13/09/2022  Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục 
tiến sĩ Hội thánh - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:  1 Cr 12, 12-14. 27-31a
  TIN MỪNG:  Lc 7, 11-17

THỨ TƯ 14/09/2022  Suy tôn Thánh Giá - Lễ kính
  BÀI ĐỌC I:   Ds 21, 4-9
  BÀI ĐỌC II:   Pl 2, 6-11
  TIN MỪNG:  Ga 3, 13-17

THỨ NĂM 15/09/2022  Đức Mẹ sầu bi - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   1 Cr 15, 1-11
  TIN MỪNG: Ga 19, 25-27 hoặc Lc 2, 33-35 

THỨ SÁU 16/09/2022  Thánh Cornelius, Giáo hoàng Tông 
đồ và Thánh Cyprian,Giám mục Tông đồ - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   1 Cr 15, 12-20
  TIN MỪNG:  Lc 8, 1-3

THỨ BẢY 17/09/2022  
  BÀI ĐỌC I:  1 Cr 15, 35-37. 42-49
  TIN MỪNG:  Lc 8, 4-15

TIỀN THU TRONG TUẦN
04/09/2022 $16,702 quyên trong thánh lễ
  $390  quyên trên mạng
  $4,888  quyên lần hai

CHÚA NHẬT 
24 THƯỜNG NIÊN

Khi Đức Giáo Hoàng Benedict XVI thăm 
Địa Điểm Zero ở New York vào tháng 
Tư năm 2008, lời cầu nguyện của ngài có 
câu: “Xin dẫn đến con đường yêu thương 
những trái tim và trí óc bị chìm ngập trong
oán ghét . . . và xin ban cho chúng con ơn 
khôn ngoan và can đảm để làm việc không mệt mỏi, để 
tạo một thế giới có bình an và tình yêu chân thật cai quản 
các quốc gia và trong trái tim của tất cả mọi người.”

Những người tấn công Hoa Kỳ 21 năm về trước, khiến 
gần 3000 người bị chết, có thể được diễn tả xứng hợp 
như lời của Đức Benedict, “những trái tim và trí óc bị 
chìm ngập trong oán ghét.” Như Đức giáo hoàng đã cầu 
xin Chúa thay đổi những con tim và trí óc oán ghét về 
con đường yêu thương, có lẽ không ít người trong chúng 
ta cũng đã cầu xin để sự oán ghét những người tấn công 
chúng ta không là cớ làm cho chúng ta bị chìm ngập trong 
oán ghét. Nếu như thế, có thể chúng ta lại không trở nên 
nạn nhân khác của 11 tháng 9 sao? Thật kinh khiếp nếu sự 
xấu và oán ghét người khác khiến trí và lòng của chúng ta 
bị chìm ngập trong oán ghét.

Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta muốn lòng trí 
của chúng ta được thành hình rập theo đời sống và giáo 
huấn của Chúa. Nơi Đức Kitô không có oán ghét hay hận 
thù. Giáo huấn của Chúa về sự tha thứ và các việc làm 
thương xót rất rõ ở đây. Ba dụ ngôn trong bài Tin mừng 
hôm nay tỏ cho thấy một Thiên Chúa không tìm lên án 
người tội lỗi, nhưng là một Thiên Chúa luôn sẵn sàng 
tìm để thứ tha. Ở cuối Tin mừng Luca, chúng ta còn nghe 
Chúa Giêsu sẵn lòng tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài 
trên thập giá (Lc 23:24). Chúa đã không để cho sự tàn ác 
giã man và oán ghét đối với Ngài biến Ngài thành kẻ oán
ghét.

Tình thương như thế đáng phải đánh động chúng ta đầy 
lòng biết ơn và ước ao tha thứ như chúng ta đã được thứ 
tha. Thánh Phao-lo trong thư thứ nhất cho Timothy, bày tỏ 
lòng biết ơn đối với tình thương của Thiên Chúa dành cho 
ngài: cha cảm tạ Ðấng đã ban sức mạnh cho cha là Ðức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì Người đã kể cha là người 
trung tín, khi đặt cha thi hành chức vụ: dù trước kia cha là 
kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và kiêu căng, nhưng cha đã 
được Thiên Chúa thương xót, vì cha vô tình làm những sự
ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng 
ta đã tràn lan dồi dào.

Đối diện với sự dữ và oán ghét, công lý cần phải có. Trách 
nhiệm phải có đối với những ai tấn công người khác, và 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Làm thế nào để một giáo hoàng được 
Giáo hội bầu chọn?” Guy C., 14 tuổi 
A: Sau khi một đức giáo hoàng qua đời, Giáo 
hội sẽ có một thời gian là 9 ngày để tang theo 
tục lệ. Ngay sau đó, Giáo đoàn Hồng y sẽ nhóm họp 
để bàn luận (gọi là conclave) và chọn người mà họ tin 
rằng Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn để họ chọn. Giáo 
hoàng mới phải có ít nhất hai phần ba cộng một số 
phiếu bầu. 
 
Ngay sau khi số phiếu đã đếm xong, vị giáo hoàng vừa 
đề cử được người đứng đầu Giáo đoàn Hồng y hỏi xem 
ngài có chấp nhận việc đề cử hay không. Nếu ngài nói 
có, ngài sẽ được hỏi, “Vậy ngài muốn được gọi bằng 
tên gì?” Các lá phiếu sau đó được đốt cháy. Điều này 
cho chúng ta thấy làn khói trắng bên ngoài tòa nhà 
đang tụ họp, đó là tín hiệu cho thế giới biết rằng một vị 
giáo hoàng mới đã được chọn. Một thông báo sau đó 
được đưa ra bằng tiếng Latinh: “Tôi đưa đến cho quí 
vị một thông điệp rất vui mừng. Chúng ta đã có một 
vị giáo hoàng mới, [tên khai sinh của ngài], người đã 
chọn tên là [tên mới]. ” 
 
Để biết thêm chi tiết về lịch sử và quá trình lựa chọn 
một tân giáo hoàng, bạn có thể tham khảo cuốn sách 
“Khi Một Giáo Hoàng Qua Đời” của Christopher M. 
Bellitto, Ph. D. (một ấn phẩm của nhà in Ligouri). Sách 
ghi chép nhiều sự thật thú vị về các cuộc bầu cử giáo 
hoàng đã thay đổi như thế nào trong lịch sử của Giáo 
hội hai nghìn năm nay.
(Câu hỏi #129 trong cuốn “Did Adam & Eve Have 
Belly Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “How does the pope get elected by the Church?” 
Guy C., 14
A: Upon the death of a pope, there is a traditional nine-
day period of mourning.  Immediately after this, the 
college of cardinals meets in an electoral session (or 
conclave) and chooses the man whom they believe the 
Holy Spirit has guided them to choose.  The new pope 
must be named on at least two-thirds of the ballots plus 
one.

cần phải có phương cách để bảo vệ, sức khỏe cũng như 
an sinh của những người khác. Chúa Giêsu đã chẳng mau 
mắn chống lại cách đối xử của những người làm hại người 
khác đó sao? Trong khi đi tìm công lý và nỗ lực bảo vệ 
những người khác, tuy vậy, chúng ta hãy vững vàng tìm 
uốn nắn lòng trí chúng ta nên giống Chúa Giêsu.

24TH SUNDAY OF ORDINARY TIME
When Pope Benedict XVI visited Ground Zero in New 
York City on April 20, 2008, his prayer included these 
words: “Turn to your way of love those whose hearts and 
minds are consumed with hatred … and give us the wis-
dom and courage to work tirelessly for a world where true
peace and love reign among nations and in the hearts of 
all.”

Those who attacked the United States 21 years ago today, 
causing the death of almost 3000 people, could aptly be 
described, in the words of Benedict, as “those whose 
hearts and minds are consumed with hatred.” As the pope 
prayed that God turn such hateful hearts and minds to the 
way of love, perhaps more than a few of us were praying 
that the hatred of our attackers would not cause us to be 
similarly consumed with hate. If that were to happen, 
would we not, then, be yet another victim of the 9/11 at-
tacks? How awful it would be if the evil and hatred of
others caused our minds and hearts to become consumed 
with hate.

As followers of Jesus, we seek to have our hearts and 
minds formed by his life and teachings.  In Christ there is 
no hate or vengeance. His teachings about forgiveness and 
his acts of mercy make this abundantly clear. The three 
parables in today’s Gospel passage reveal a God who does 
not seek to condemn the sinner, but rather One who is ever 
ready to seek out and forgive.  Later in Luke’s Gospel, we 
even hear Jesus willingly forgiving those who put him on 
the cross (23:34). He would not allow the cruelty and hate 
directed at him to turn him into a hateful person.

Such mercy should move us to abundant gratitude and a 
desire to forgive as we have been forgiven. Saint Paul, in 
the reading from First Timothy, expresses his gratitude for 
the mercy God has shown him: I am grateful to him who 
has strengthened me, Christ Jesus our Lord, because he 
considered me trustworthy in appointing me to the minis-
try. I was once a blasphemer and a persecutor and arro-
gant, but I have been mercifully treated … Indeed, the
grace of our Lord has been abundant.

In the face of evil and hatred, justice ought surely be 
sought. There should also be consequences for attacks 

against others, and there should be safeguards put in place 
to protect and health and welfare of others. Was not Jesus 
quick to challenge the behavior of those who did others 
harm? In the pursuit of justice and our efforts to protect 
others, however, let us be steadfast in seeking to form our 
hearts and minds after that of the Lord Jesus.
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Shortly after the selection is made, the pope is asked 
by the head of the college if he accepts the nomina-
tion.  If he says yes, he is then asked, “What will you be 
called?”  The ballots are then burned.  This gives us the 
white smoke, that is the signal to the world that a new 
pope has been chosen.  An announcement is then made 
in Latin: “I bring you a message of great joy.  We have 
a pope, [his birth name], who has chosen the name [this 
new name].”

For more information about the history and process 
of choosing a new pope, you may want to consult the 
booklet “When a Pope Dies” by Christopher M. Bellit-
to, Ph. D. (Ligouri Publications).  It contains many in-
teresting facts about how papal elections have changed 
over the two thousand years of Church history.

THÔNG BÁO CỦA 
ĐOÀN TÔNG ĐỒ FATIMA

1) Thứ Ba ngày 13/9/2022 - Lễ Tôn Vương Mẹ Maria
Đoàn Tông Đồ Fatima sẽ đọc 10 kinh Tôn Vương Mẹ 
Maria sau thánh lễ chiều thứ Ba, ngày 13 tháng 9 tại 
vườn cầu nguyện trước tượng Mẹ Ban Ơn.  Kính mời 
quý đoàn viên và giáo dân bớt chút thời gian khoảng 
5-10 phút - để cùng nhau đọc kinh dâng gia đình cho 
Trái Tim Mẹ.

2) Thứ Năm ngày 15/9/2022 Lễ Mẹ Sầu Bi: Bổn 
Mạng của Đoàn Tông Đồ Fatima
Kính mời quí đoàn viên mặc đồng phục khi tham dự 
thánh lễ Kính Mẹ Sầu Bi, vào lúc 6g30 chiều thứ Năm.

*** Quí anh chị nào muốn gia nhập Đoàn Tông Đồ 
Fatima để cùng nhau cầu nguyện qua Kinh Mân Côi. 
Xin liên lạc số điện thoại 713-899-8981.

Đoàn Tông Đồ Fatima trân trọng kính mời.
Phêrô M. Nguyễn Văn Triệu

Ý XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Xin tạ ơn
2. Tạ ơn ngày sinh nhật
3. Tạ ơn và xin ơn chữa lành
4. Xin ơn chữa lành
5. Xin đi đường bằng an
6. Cầu cho con cái
7. Xin thánh hóa công ăn việc làm
8. Cầu cho các thai nhi và các linh hồn
9. (2) Xin tạ ơn và cầu cho các linh hồn
10. Cầu cho các ân nhân còn sống hay đã chết
11. Cầu cho ông bà tổ tiên và các linh hồn
12. (2) Cầu cho các linh hồn
13. Xin được như ý
14. Linh hồn Đaminh Maria
15. Linh hồn Augustino
16. Linh hồn Giuse
17. (2) Linh hồn Phêrô
18. Linh hồn Anna
19. Linh hồn Maria
20. Linh hồn Mathêo 
21. Linh hồn Vinh Sơn và Maria
22. Các linh hồn Đaminh Maria, Gioan Baotixita, 

Catarina, Maria và các linh hồn
23. Lễ giỗ Sr. Maria Nguyễn Thị Huê
24. Lễ giỗ Linh hồn Đaminh và Maria
25. Linh hồn Gioan Baotixita Nguyễn Tấn Ràng
26. Linh hồn Vicente, Maria và Phaolo
27. Linh hồn Maria Lý Trúc Anh và Teresa Lý Thị 

Nghĩa
28. Hai linh hồn Barnabe và Maria
29. Linh hồn LM Giuse Vũ Thành
30. Linh hồn Maria và các tiên nhân . . .
31. Linh hồn Toma, Maria và các linh hồn
32. Linh hồn Gioan Baotixita Trần Ngọc Quế
33. Các linh hồn Đaminh Hương, Maria Huệ, Maria 

Hà, và xin bình an
34. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Rin
35. Linh hồn Giuse Kenny Trương và ông bà cha 

mẹ
36. Các linh hồn Giacobe, Matta, Giuse và Maria
37. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Kim Oanh
38. Linh hồn Maria và xin bình an
39. Lễ giỗ Linh hồn Đaminh
40. Lễ giỗ Linh hồn Maria
41. Các linh hồn Anphongso, Maria, Đaminh và các 

linh hồn
42. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
43. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
44. Linh hồn Giuse Phạm Ngọc Tuấn
45. Linh hồn Tôma Phan Văn Tựu

46. Linh hồn Tôma Phan Văn Hà

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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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. 

HỌP KHAI TRƯỜNG

Cuối tuần vừa qua, Cha xứ đã chủ tọa buổi họp 
đầu năm của ban Giảng Huấn trường Anê Lê 
Thị Thành để sửa soạn cho ngày khai trường 
cuối tuần nảy, ngày 10 và 11 tháng 9, 2022.  
Giáo xứ xin chân thành cám ơn quý Sơ và quý 
Thầy Cô đã không quản ngại tình nguyện thời 
giờ, công sức để dạy dỗ các em.
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CẢM TẠ - THANK YOU
Giáo xứ xin cám ơn các mạnh thường quân sau đây 
đã đóng góp cho quỹ Tu Sửa Nhà Thờ:

  Thuy Phan  &  Nga Dang  $1,000
  Daniel J. Gittings    $500
  Lê Quốc Long & Lan Uyên $100
  Ẩn danh     $200
  Ẩn danh     $28
  Đoàn Mỹ     $200
  Anh Sỹ và chị Xuân    $200
  Gemma Huệ và Madalyn Hương $1,400
  Anthony Pham    $1,000
  Tiền các em đóng góp   $519

Tính đến ngày 8 tháng 9, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,628,038. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

GIÁO PHẬN SẼ CỬ HÀNH THÁNH LỄ 
KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI 50 VÀ 25 NĂM

Lời khuyên từ các cặp vợ chồng, kỷ niệm 50 năm hay hơn 
nữa bên nhau, là "Đặt tình yêu cho nhau trên những kiên 
nhẫn và kiên nhẫn hơn nữa, và trên hết, hãy nhớ đặt Chúa 
lên hàng đầu trong cuộc sống của mình." 
 
Lời khuyên khôn ngoan đó là từ bà Rosalina và chồng là 
ông Loreto Abellera, đã gặp nhau khi họ còn là sinh viên 
đại học ở những thành phố cách xa nhau ngàn dặm. Giờ 
đây, họ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Đám Cưới vàng của mình 
cùng với hàng trăm người khác tại Thánh lễ kỷ niệm 50 
năm ngày cưới sẽ do Tổng giáo phận tổ chức vào lúc 3 
giờ chiều ngày Chúa nhật 25 tháng 9, 2022.  Đức Hồng Y 
Daniel DiNardo sẽ chủ tế thánh lễ này tại Nhà thờ Chánh 
tòa Thánh Tâm, ở trung tâm thành phố Houston. 
 
Bà Rosalina tâm sự: “Nói ra hơi xấu hổ, nhưng lúc đó tôi 
là một sinh viên đại học sống trong một ký túc xá ở miền 
nam Phi-Luật-Tân, buồn và cô đơn nên rất muốn đón nhận 
được nhiều thư”.  Vì vậy, bà đã ghi tên mình trên một tạp 
chí quốc gia cho mục tìm bạn. Vào lúc đó, ông Loreto là 
một sinh viên kỹ sư đang học ở Manila.  Tình cờ, ông nhặt 
được tờ báo của người hàng xóm, thấy tên bà giữa hằng 
trăm tên người và quyết định viết thư cho bà. 
 
Bà Rosalina nói: “Từ đó, chúng tôi bắt đầu giao tiếp với 
nhau - bằng thư từ chậm của bưu điện! Tôi đã nhận được 
hàng chục lá thư từ những người tìm bạn, nhưng tôi chỉ trả 
lời một số ít.  Lá thư của Loreto ngắn gọn, nhưng cho tôi 
nhiều ấn tượng để bắt đầu những tháng năm giao tiếp của 

chúng tôi.”  Ông Loreto viết thư cho bà kể việc đi đến nhà 
nguyện hằng ngày để cầu nguyện trước khi đi học và đi 
làm. 
 
Bà Rosalina nói: “Cuối cùng, chúng tôi cũng được đối mặt 
trực tiếp tại sân bay Manila, khi tôi đang trên đường đi 
du học bằng cao học tại Hawaii. Sau đó là lịch sử!"  Hiện 
họ đang đi nghỉ hè tại Phi-Luật-Tân, và dự định   sẽ trở lại 
Houston để mừng ngày kỷ niệm Thành hôn của họ. 
 
Một cặp khác sẽ kỷ niệm 60 năm ngày cưới. Harvey 
và Ann Oyler gặp nhau ở tuổi thiếu niên khi tham gia 
một buổi tiệc khiêu vũ tại trường trung học Công giáo ở 
Seguin.  “Khổ là lúc đó anh ấy đi với cô bạn thân của tôi, 
và tôi đang bồ với bạn thân của anh,” bà Ann vừa nói vừa 
cười khúc khích.  Sau đó, cả hai đã cắt đứt những mối 
quan hệ trước để họ có thể làm bạn với nhau.  Ông Oyler, 
năm nay 80 tuổi, cho biết, “Chúng tôi đã bên nhau từ lớp 
11 của trung học, từ đó đến giờ là người bạn thân nhất của 
nhau".  

Họ kết hôn ngày 30 tháng 6 năm 1962, tại một nhà thờ 
Công giáo ở Seguin, ngay sau khi tốt nghiệp trung học. 
Sau đó, họ dọn đến Houston để ông làm việc cho một 
hãng dầu hỏa còn bà tận tụy nuôi ba đứa con của họ.  “Nói 
cho cùng, chúng tôi đã trưởng thành cùng với những đứa 
con của mình. Để có một cuộc hôn nhân lâu dài như vậy, 
bạn cần tình yêu, sự chung thủy, thành thật với nhau và 
giải quyết những bất đồng ”, ông Oyler nói. "Tôi học và 
dùng chữ yes nhiều lắm." 
 
Phần bộ Đời sống Gia đình của Tổng Giáo phận sẽ tổ 
chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới vào ngày Chúa nhật 
25 tháng 9, 2022, và cho lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới 
vào Chúa nhật 23 tháng 10, 2022.  Cả hai lễ sẽ vào lúc 
3 giờ chiều tại Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm.  Mỗi cặp 
đăng ký sẽ phải trả 25 đô la, được cung cấp giấy chứng 
nhận của Tổng giáo phận về ngày kỷ niệm của họ, một 
lưu niệm lời thề cùng nhau để thờ kính và một chiếc ghim 
áo kỷ niệm. Giá đăng ký sẽ tăng lên $40 nếu đăng ký ít 
hơn 30 ngày trước các thánh lễ.  Những ai không thể tham 
gia tại nhà thờ vì lý do sức khỏe có thể tham gia qua trực 
tuyến. Sau khi đăng ký, xin vui lòng gửi cho Bộ Đời sống 
Gia đình của địa phận một bản sao giấy chứng chỉ kết hôn 
do giáo xứ địa phương cấp.

Xin vào trang mạng https://www.archgh.org/offices-minis-
tries/pastoral-educational-ministries/family-life-ministry/
bolstering-the-family/family-life-events/ để ghi danh.

Văn phòng Truyền thông, giáo phận Galveston-Houston
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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.

THÔNG BÁO
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin kính mời quý anh em đoàn viên 
cùng gia đình tham dự Thánh lễ của đoàn vào lúc 9 giờ sáng 
ngày 11 tháng 9, 2022 là tuần thứ hai hàng tháng. 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 11 tháng 09, 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 18 tháng 09, 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:
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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nhắc bạn cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với 
những bậc quân vương, với những bậc quân vương của 
dân Người. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Tm 2, 1-8
“Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Ngài 
muốn cho mọi người được cứu độ”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi 
Timôthêu.
Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu 
van và tạ ơn cho mọi người: cho vua chúa, và tất cả 
những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô 
sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Đó là điều 
tốt lành và đẹp lòng Đấng Cứu Độ chúng ta là Thiên 
Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến 
nhận biết chân lý.

Vì chỉ có một Thiên Chúa, và một Đấng Trung Gian 
giữa Thiên Chúa và loài người, là Đức Giêsu Kitô, 
cũng là con người. Người đã phó mình làm giá cứu 
chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá trong thời 
của Người, mà vì chứng tá đó, cha đã được đặt lên làm 
kẻ rao giảng, làm Tông đồ (cha nói thật chứ không 
nói dối), và làm Thầy dạy dân ngoại trong đức tin và 
chân lý. Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu 
nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, 
không oán hờn và cạnh tranh.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 17, 17b và a
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; 
xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật”. - Alleluia.

TIN MỪNG: Lc 16, 10-13 hoặc 1-13
“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi 
tiền của được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một 
người phú hộ kia có một người quản lý, và người này 
bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người 
quản lý đến và bảo rằng: ‘Tôi nghe nói anh sao đó? 
Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, 
anh không thể làm quản lý nữa’. Người quản lý nghĩ 
thầm rằng: ‘Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức 
quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ 
ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản 
lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ’.

“Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người 
thứ nhất rằng: ‘Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Người 
ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu’. Anh bảo người ấy rằng: 
‘Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm 
mươi’. Rồi anh hỏi người khác rằng: ‘Còn anh, anh 
mắc nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm giạ lúa 
miến’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự 
mà viết lại: tám mươi’. Và chủ khen người quản lý bất 
lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời 
này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái 
sự sáng.

“Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian 

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 25 Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I:  Am 8, 4-7
“Chống lại những kẻ lấy tiền mua người nghèo”.

Trích sách Tiên tri Amos.
Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và 
muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. 
Các ngươi bảo: “Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng 
tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sabbat để chúng tôi bán 
lúa mạch. Chúng tôi sẽ giảm lường đong, tăng giá và 
làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy 
đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa 
mục nát”. Vì Giacóp kiêu căng, Chúa đã thề rằng: “Ta 
sẽ không bao giờ lãng quên tất cả các việc chúng làm 
cho đến cùng”.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 112, 1-2. 4-6. 7-8
Đáp: Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng 
thiếu (c. 1a & 7b).

Xướng:
1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư 
vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được 
chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. - Đáp.

2) Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi 
trời là vinh quang của Chúa... và Người để mắt nhìn coi 
khắp cả trên trời dưới đất. - Đáp.

3) Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất 

KHAI GIẢNG TRƯỜNG
Ba năm qua, vì đại dịch COVID, trường Giáo lý và Việt 
ngữ đã phải thay đổi giờ học.  Hiện nay, tình trạng đã khả 
quan nên chúng tôi xin đổi giờ học lại như sau:

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    Giáo Lý Thêm Sức

Xin quý phụ huynh đưa đón con em theo giờ đã nêu trên.



Trang 11

TÁI - 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

TIỀN CẮC 
ỦNG HỘ
Tính đến ngày 
8 tháng 9, 2022, 
tổng số tiền cắc ủng hộ đã nhận 
được là $4,610.  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. 

11/9/2022 là Ngày Khai Giảng:
  - Lớp Giáo lý Tân Tòng
  - Lớp Giáo lý Hôn Nhân
  - Lớp Thêm Sức của các em trẻ

Xin ủng hộ 
các cơ sở thương mại 

đã bảo trợ cho 
tờ Bản Tin của giáo xứ.

dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ 
sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.

“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong 
việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối 
trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành 
trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân 

thật cho các con?

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó 
ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và 
khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa 
mà lại làm tôi tiền của được”.  Đó là lời Chúa
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