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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 Lộc (281-414-8334)

Phó Tế:  Giuse Nguyễn Phẩm, Giuse Lê Văn Rõ

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM    VIETNAMESE MARTYRS CHURCH
 Chúa Nhật Tuần 26 Thường Niên Năm C   25 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 

CHIA SẺ TÌNH YÊU THƯƠNG
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LỊCH PHỤNG VỤ  - Tuần 26 Thường Niên
25 Tháng 9, 2022 - 1 Tháng 10, 2022 

CHÚA NHẬT 25/09/2022
  BÀI ĐỌC I: . Am 6, 1a. 4-7
  “Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi 
  bị lưu đày.
  BÀI ĐỌC II:   1 Tm 6, 11-16
  “Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tới ngày Chúa lại đến”.
  TIN MỪNG:  Lc 16, 19-31
  “Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”.

THỨ HAI 26/09/2022  
  BÀI ĐỌC I:   G 1, 6-22
  TIN MỪNG:  Lc 9, 46-50

THỨ BA 27/09/2022  Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh mục 
- Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:  G 3, 1-3. 11-17. 20-23
  TIN MỪNG:  Lc 9, 51-56

THỨ TƯ 28/09/2022  
  BÀI ĐỌC I:   G 9, 1-12. 14-16
  TIN MỪNG:  Lc 9, 57-62

THỨ NĂM 29/09/2022  Tổng lãnh Thiên Thần Micae, 
Gabriel và Raphael - Lễ kính
  BÀI ĐỌC I:  Đn 7, 9-10. 13-14 hoặc Kh 12, 7-12 
  TIN MỪNG: Ga 1, 47-51 

THỨ SÁU 30/09/2022  Thánh Giêronimô, Linh mục Tiến 
Sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   G 38, 1. 12-21; 39, 33-35 (Hr 38, 1. 12-21; 
  40, 3-5)
  TIN MỪNG:  Lc 10, 13-16

THỨ BẢY 1/10/2022  Thánh Teresa Hài đồng Giêsu, Trinh 
nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:  Is 66, 10-14c hoặc Hr 42, 1-3, 5-6, 12-17
  TIN MỪNG:  Mt 18, 1-4 hoặc Lc 10, 17-24

CHÚA NHẬT 
26 THƯỜNG NIÊN

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-
su dùng một dụ ngôn nói về các cơ hội 
chúng ta gặp để bày tỏ tình yêu thương 
với tha nhân. Giống như những dụ ngôn 
khác, dụ ngôn này cũng có hai lãnh vực 
– câu truyện và giáo huấn. Trong câu 
truyện, chúng ta thấy người giầu có sống an nhàn sung túc 
mà không nhận ra những khó khăn khổ cực của Lazaro 
đang ngồi ở cửa nhà ông.

Một trong những chủ đề trong Tin mừng Luca là sự đảo 
ngược – Thiên Chúa hạ bệ những người kiêu căng và nâng 
cao kẻ khiêm nhường; Ngài nuôi kẻ đói nghèo và đuổi 
người giầu có trở về tay không, Ngài cảnh cáo người giầu 
là họ đã được an ủi, và sự kính nể của người khác đang 
qua đi (Lc 1:46-55).

Ở đây sự đảo ngược rất rõ ràng: Lazarus đã cả đời sống 
trong nghèo túng và thiếu thốn thì bây giờ ngồi bên cạnh 
tổ phụ Abraham trong khi người giầu có dư đầy ảnh 
hưởng lại ngồi trong tù ngục đau đớn. Trong dụ ngôn cảm 
động này, Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta bước vào lối sống 
mới – một đời sống chú trọng đến trách nhiệm hỗ tương. 
Nước Chúa là điều chúng ta nỗ lực đạt được và đồng 
thời cũng là cái chúng ta cộng tác xây dựng trong hành 
động và sự lựa chọn.  Nếu chúng ta cẩn thận lắng nghe 
Tin mừng, chúng ta sẽ ý thức hơn trước những nhu cầu 
của người khác chung quanh chúng ta. Chúng ta biết là 
mình sẽ phải trả giá, đôi khi có thể là rất đau, nhưng phần 
thưởng dành cho chúng ta thì không gì ở đời có thể sánh 
được.

Chúng ta sẽ được xét xử bởi tình yêu. Những người Phari-
sieu nghe thông điệp này nổi tiếng là những người tuân 
thủ lề luật, nhưng họ lại thường bỏ qua tình yêu thương 
trắc ẩn và nhắm mắt trước các nhu cầu của kẻ khác. Thông 
điệp của Kitô hữu là vui mừng và hy vọng, có nghĩa là 
không làm ngơ trước những nhu cầu của tha nhân: “Niềm 
vui và hy vọng, đau buồn và lo lắng của con người thời 
đại, nhất là của những người nghèo hay của những người 
cùng khốn dưới mọi hình thức, là những niềm vui, hạnh 
phúc, đau buồn, lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô”.  (Vui 
Mừng và Hy Vọng #1).

Nếu chúng ta muốn tìm sống trong tình yêu của Thiên 
Chúa, thì chúng ta cần phải sẵn lòng chia sẻ tình yêu 
thương với tha nhân. Nếu chúng ta muốn cảm nghiệm tình 
yêu của Thiên Chúa, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách trở 
nên người của tình yêu và bày tỏ tình yêu đó qua lời nói,
việc lựa chọn và hành động của chúng ta.
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Tại sao Chúa lại khiến chúng ta bị đau 
khổ khi bị lạm dụng và mắc các bệnh tật 
như ung thư?” Caity N., 14 tuổi. 
Đ: Thiên Chúa không tạo ra những lạm dụng 
và bệnh tật, nhưng đôi khi Ngài cho phép để chúng xảy 
ra. 
 
Điều gian ác là một bí ẩn mà chúng ta sẽ không bao 
giờ hiểu hoàn toàn. Nói thế không có nghĩa là chúng ta 
không biết gì về điều đó (CCC 309, 314). 
 
Để bắt đầu nghĩ về điều ác, trước tiên chúng ta cần 
phải nghĩ về Thiên Chúa và những gì Ngài đã mặc 
khải. Thiên Chúa chỉ có một ý muốn trên hết, nhưng 
ý muốn này được thể hiện theo hai cách. Ý muốn tích 
cực và ý muốn thả lỏng của Ngài. Ý muốn tích cực của 
Ngài mang lại tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta 
đang thấy. 
 
Ý muốn thả lỏng của Thiên Chúa là cho phép điều ác 
xảy ra nhưng chỉ vì Ngài có ý định mang lại điều tốt 
lành hơn từ đó (GLCG 312). Thông thường, điều ác 
là kết quả của sự tự do lựa chọn của con người (Châm 
ngôn 1: 29-30; GLCG 1732). Thiên Chúa chỉ thả lỏng 
cho những hậu quả tự nhiên được xảy ra từ những lựa 
chọn này. Dù vậy, Thiên Chúa luôn có thể mang lại 
điều tốt lành hơn từ các điều này (Rô-ma 8:28). 
 
Nhiều điều tốt lành có thể đến từ sự đau khổ nếu chúng 
ta đón nhận nó khi nó đến với chúng ta (Rô-ma 8:18; 
GLCG 1501, 1502). Hãy nói một ví dụ về một người 
đàn ông đã sống một cuộc sống rất ích kỷ, luôn uống 
rượu nhiều, rồi say sưa hành hạ vợ mình. Thiên Chúa 
có thể để cho người đàn ông này thành đau yếu bởi vì 
Ngài biết rằng nếu người đàn ông vẫn khỏe mạnh, anh 
ta sẽ tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên, nếu người đàn ông 
trở nên yếu đuối, anh ta có thể nhận thức được vẻ đẹp 
thực sự của vợ mình và sau đó hòa giải với Thiên Chúa 
và vợ mình. 
 
Một điểm cuối cùng: Thiên Chúa thấu hiểu nỗi đau khổ 
của chúng ta qua sự đau khổ của Chúa Kitô trên thập 
giá (Dt 2,18). Chúng ta có thể liên kết những đau khổ 
của chúng ta với những đau khổ của Chúa Giêsu trên 
thập giá, và dâng những khổ đau như của lễ cho Đức 
Chúa Cha (2Cr. 1: 5; Cô 1:24; GLCG 1508)..
(Câu hỏi #13 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

THE 26TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
In today’s Gospel, Jesus uses a parable to teach us about 
the many opportunities that come before us to show love 
to others. As with all parables, it operates on two levels 
– the story and the teaching. In the story, we see how the 
rich man living a life of comfort and ease is oblivious to 
the struggles of Lazarus at his doorway.

One of the great themes of Luke’s Gospel is reversal – 
God puts down the arrogant and raises the lowly, he feeds 
the hungry and sends the rich away empty, he warns the 
rich that they have received their consolation and those 
who have the respect of others that it is fleeting and will 
fade (Cf., Luke 1:46-55).

Here that reversal is evident: The once poor and destitute 
Lazarus is now at the side of Abraham while the once 
wealthy and influential rich man lies in torment. Here in 
this sobering parable, Jesus calls us to a new way of living 
– one that highlights mutual responsibility. The kingdom 
is both something to be striven for and something to be 
built here and now in our actions and choices. If we listen 
closely to the Gospel, we will become more alert and open 
to the needs of others, especially those around us. Yes, 
we know that it may cost us, and perhaps even dearly at 
times, but the rewards will be out of this world.

We will be judged by love. The Pharisees who heard this 
message were noted for their adherence to the law, but 
they were often devoid of love and compassion and closed 
to the needs of others. The Christian message is one of 
joy and hope, which by definition means not being closed 
to the needs of others: “The joys and the hopes, the griefs 
and the anxieties of the men of this age, especially those 
who are poor or in any way afflicted, these are the joys 
and hopes, the griefs and anxieties of the followers of 
Christ” (Gaudium et spes, §1).

If we seek to live in the love of God, then we must be 
willing to share that love with others. If we wish to expe-
rience the love of God, let us begin by becoming a peo-
ple of love and showing that love through our word, our 
choices, and our actions.



Trang 4

Q: “Why does God make us suffer from abuse 
and diseases like cancer?”  Caity N., 14.
A: God does not create abuse and disease, but He some-
times permits them.

Evil is a mystery; we can never understand it com-
pletely.  But this does not mean we cannot understand 
anything about it (CCC 309, 314).

To begin to think about evil, we need to first think about 
God and what he has reveled.  God has one ultimate 
will, but this will is expressed in two ways.  His pos-
itive will and His permissive will. His positive will is 
what brings about all the good we see.

God’s permissive will allows evil to happen but only 
because He intends to bring about a greater good from 
it (CCC 312).  Often, evil is a result of man’s free 
choises (Prv 1:29-30; CCC 1732).  God simply allows 
the natural consequences that inevitably flow from these 
choices.  Even so, God can always bring greater good 
from this (Rom 8:28).

Much good can come from suffering if we embrace it 
when it comes our way (Rom 8:18; CCC 1501, 1502).  
Let’s say a man has lived a very selfish life that includes 
heavy drinking and abuse of his wife.  God may allow 
this man to lose his health because He knows that if the 
man stays healthy, he will continue to sin.  If the man 
is incapacitated, however, he may come to see the true 
beauty of his wife and then reconcile himself to God 
and his wife.

One final point: God understands our suffering through 
the suffering of Christ on the cross (Heb 2:18).  We can 
link our sufferings with the sufferings of Jesus on the 
cross and, thus, offer them up as gifts to the Father (2 
Cor 1:5; Col 1:24; CCC 1508).

Ý XIN LỄ TUẦN NÀY

1. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
2. Tạ ơn được khỏi bệnh
3. Xin cho gia đình bình an
4. (2) Cầu cho ông bà tổ tiên và các linh hồn
5. Ta ơn và cầu cho các linh hồn
6. Linh hồn Đức Giám Mục Joseph Fiorenza
7. (2) Xin được như ý
8. Lễ giỗ Linh hồn Phêrô
9. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
10. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
11. Lễ giỗ các linh hồn Maria, Giuse, Anna, Teresa..
12. Các linh hồn Phêrô, Phaolô và Gioan
13. Linh hồn Phaolô Đài và Phêrô Minh
14. Linh hồn Mai Phương
15. Lễ giỗ Linh hồn Gioan Kim
16. Lễ giỗ Linh hồn Maria
17. Linh hồn Gioan Baotixita Hải và Maria Đông
18. Linh hồn LM Antôn Trương Trọng Tài
19. Lễ giỗ Linh hồn Anne
20. Linh hồn Maria Phạm Thị Thuận
21. Linh hồn Maria mới qua đời
22. Linh hồn Giuse Anton
23. Linh hồn Vicente
24. Linh hồn Đaminh và Maria
25. Các linh hồn Anphongso, Maria và Đaminh
26. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa
27. Linh hồn Phaolô Lê Trí
28. Lễ giỗ Linh hồn Antôn Nguyễn Văn Quang
29. Linh hồn Đa Minh và Maria
30. Linh hồn Giuse
31. Linh hồn Cecilia và Giuse

32. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu

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

BÀI THƠ SỐNG 
Đặng Hải

Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai

Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống…

Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương

Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
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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. 

PHÂN ƯU
Giáo xứ vừa nhận được tin buồn:

Ông Phêrô Maria TRẦN VĨNH HẢO

là thân phụ của Cô Trinh, vợ Thầy Tăng Tú Victor, 
đã qua đời ngày 20 tháng 9 năm 2022, tại California. 
Hưởng thượng thọ 87 tuổi.

Giáo xứ và các anh chị em trong ban ACTS xin thành 
kính phân ưu cùng gia đình Thầy Cô Tú-Trinh và 
tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi rũ lòng 
thương đón nhận linh hồn Phêrô Maria vào hưởng vinh 
phúc Trường sinh với Chúa trên nước hằng sống.

THÔNG BÁO CỦA 
HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Xin cám ơn tất cả các hội viên đã đi đọc kinh cũng như 
tham dự Lễ An táng cho anh Giuse Maria Nguyễn Tiến 
Vương, chồng của chị Yến trong toán 11, thật 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 
Các Bà Mẹ Công Giáo đến tham dự đông đủ và mặc áo 
dài màu xanh đồng phục vào Chúa nhật tuần tới, mùng 
2 tháng 10, vào lúc 9 giờ sáng là lễ đầu tháng của hội. 
Xin cám ơn.

QUYÊN TIỀN LẦN HAI
Vào cuối tuần 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. 

TIN MỪNG
Cha xứ vừa nhận được tin vui là Cha Phan Lộc sẽ được 
bổ nhiệm làm Cha Phó cho giáo xứ chúng ta, bắt đầu vào 
ngày 1 tháng 10, 2022. Chúng con xin tạ ơn Chúa và xin 
chào đón Cha Phó đã không quản ngại đến với giáo xứ 
chúng con.
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CÁO PHÓ CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC
Đức Giám mục Joseph A. Fiorenza, nguyên Tổng giám 
mục lâu năm của tổng giáo phận Galveston-Houston và 
là người luôn nhiệt thành trợ giúp các công tác dành công 
bằng xã hội không ngưng nghỉ trong suốt đời sống tu trì 
của Ngài, đã qua đời ngày 19 tháng 9 năm 2022, hưởng 
thượng thọ 91 tuổi. 
 
Gốc ở thành phố Beaumont, Texas, Ngài từng là giám 
mục của Giáo phận Galveston-Houston từ năm 1985 đến 
năm 2006.  Sau đó, Ngài được phong làm Tổng Giám mục 
vào năm 2004, khi giáo phận được Đức Giáo hoàng Gioan 
Phaolô Đệ Nhị nâng lên thành tổng giáo phận. 
 
Đức Hồng y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galves-
ton-Houston, nói: “Đức Tổng Giám mục Fiorenza được 
biết đến là người đấu tranh cho quyền công dân và giảm 
bớt phân biệt chủng tộc trong cộng đồng của chúng ta. 
Ngài cũng được biết đến như một người luôn cổ võ cho sự 
đổi mới thực sự trong Giáo hội, và truyền bá để các giáo 
lý của Công đồng Vatican II được biết đến ”.
 
Đức Hồng Y DiNardo kế nhiệm Đức Tổng Giám Mục 
Fiorenza làm Tổng Giám Mục Galveston-Houston vào 
năm 2006.

Thánh lễ Phát Tang, Phụng vụ Canh thức và Thánh lễ An 
táng sẽ được trực tuyến trên trang mạng của Tổng giáo 
phận tại www.archgh.org/live 
 
Vì số ghế có giới hạn trong Nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm 
cho thánh lễ An táng, giáo phận xin đề nghị quý vị bày tỏ 
lòng quý mến Ngài bằng cách đến thăm viếng Ngài trong 

CHƯƠNG TRÍNH TANG LỄ 

Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm 
1111 St. Joseph Parkway 

Houston, Texas 77002 

Thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022
Lễ Phát Tang 

7g chiều
 

Thăm viếng với Gia đình Fiorenza 
7g15 chiều - 9g00 tối 

 
Lần hạt Mân Côi 

8g30 tối.
 

Thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022
Viếng xác 

9g00 sáng - 7g00 chiều 
 

Phụng vụ Canh thức 
7g00 chiều. 

 
Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022 

:Lễ An Táng 
2 giờ chiều 

 
Nghi thức Phó Dâng và Từ Biệt

Dành riêng cho gia đình

ngày thứ Tư hoặc tham dự thánh lễ Phụng vụ Canh thức 
tối hôm đó. 
 
Trên hết mọi sự, Tổng giáo phận xin kêu gọi các tín hữu 
trong Tổng Giáo phận, cũng như trên toàn Giáo hội, cầu 
nguyện cho linh hồn của Đức Tổng Giám mục Fiorenza 
được mau về hưởng Nhan thánh Chúa, cho gia đình và 
thân hữu của Ngài được nhiều an ủi và bình an trong giờ 
phút đau thương này.

THÔNG BÁO
Giáo xứ đang thực hiện làm Sổ Danh Bộ và muốn 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 để chia 
xẻ niềm hãnh diện với toàn giáo xứ.  Xin gửi về cho 
Văn phòng giáo xứ càng sớm càng tốt để chúng tôi có 
thể thiết kế vào Sổ Danh Bộ.  Xin cám ơn.
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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.

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 01 tháng 10 năm 2022, tại Nhà Nguyện, trên lầu Đền 
Thánh, lúc 8g30 sáng.

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.

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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Xướng:

1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô 
Đá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời 
ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người. - 
Đáp.

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy; hãy quỳ gối 
trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. Vì chính Người 
là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là 
đoàn chiên thuộc ở tay Người. - Đáp.

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Đừng 
cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu 
rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta; 
họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 2 Tm 1, 6-8, 13-14
“Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho 
Timô-thêu.
Con thân mến, cha khuyên con hãy làm sống lại ơn 
Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay của cha. Vì 
chưng, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần 
khí nhát sợ, mà là thần khí dũng mạnh, bác ái và tiết 
độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng 
ta, và cho cha nữa, là tù nhân của Người, nhưng con 
hãy đồng lao cộng tác với cha vì Tin Mừng, nhờ quyền 
năng của Thiên Chúa.

Con hãy lấy những lời lành lẽ phải, con đã nghe cha 
nói, làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Đức 
Giêsu Kitô. Con hãy cậy nhờ Thánh Thần là Đấng ngự 
trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp.  Đó là lời 
Chúa.

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

TIN MỪNG: Lc 17, 5-10
“Nếu các con có lòng tin”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin 
Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền 
phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì 
dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên 
mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con.

“Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn 
súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, 
hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: 
‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta 
cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’. 
Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã 
làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. 
Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều 
đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng 
tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng 
tôi phải làm’”.  Đó là lời Chúa

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU

Chúa Nhật Tuần 27 Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I:  Kb 1, 2-3; 2, 2-4
“Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín”.

Trích sách Tiên tri Khabacúc.
Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa 
không nghe? Con phải ức ép kêu lên cùng Chúa, mà 
Chúa không cứu con sao? Cớ sao Chúa tỏ cho con thấy 
sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt 
con? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng.

Chúa đáp lại tôi rằng: “Hãy chép điều con thấy, hãy 
khắc nó vào tấm bảng, để đọc được dễ dàng. Bởi hình 
lạ còn xa, nó sẽ xuất hiện trong thời sau hết, và sẽ 
chẳng hư không. Nó kết duyên với ngươi, hãy chờ đợi 
nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn. Chắc chắn nó sẽ đến, 
không sai. Người không có lòng ngay thì ngã gục, 
nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín”.  Đó là 
lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9
Đáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: 
“Các ngươi đừng cứng lòng!” (c. 8).

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

   Bà Huệ     $1,000
   Chị Julie     $1,000
   Hình Vi & Huyen Pham   $10,000
   Ẩn danh     $3,000
   Kim Hoa Nguyễn    $2,000
   Ẩn danh     $500
   Ẩn danh    $500
   Ẩn danh     $50
   Hòa Ninh     $1,000
   Khôi Bùi     $200
   Ẩn danh      $5,000
   Ẩn danh    $300
   Bùi Thị Bích Hằng    $1,000
   Bùi Công Thuận    $500
   Triều Hà    $1,000
   Hiếu Trương   $500
   Bà cố Bính    $100
   Lê Hằng Nguyễn   $100
   Dung Nguyen   $250
  Tiền các em đóng góp   $566

Tính đến ngày 22 tháng 9, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,656,604. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.
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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

TIỀN CẮC ỦNG HỘ
Tính đến ngày 22 tháng 9, 2022, 
tổng số tiền cắc ủng hộ nhận được 
là $5,176. Xin cám ơn các mạnh 
thường quân đã gửi tiền match-
ing. 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.

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

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 THU TRONG TUẦN

11/09/2022  $16,085   quyên trong thánh lễ   18/09/2022  $15,887   quyên trong thánh lễ
  $150    quyên trên mạng    $150    quyên trên mạng
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