
Trang 1

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

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM    VIETNAMESE MARTYRS CHURCH
 Chúa Nhật Tuần 29 Thường Niên Năm C   16 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 

TIN TƯỞNG CẦU NGUYỆN
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LỊCH PHỤNG VỤ  - Tuần 29 Thường Niên
16 Tháng 10, 2022 - 22 Tháng 10, 2022 

CHÚA NHẬT 16/10/2022
  BÀI ĐỌC I: . Xh 17, 8-13
  “Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận”.
  BÀI ĐỌC II:   2 Tm 3, 14 - 4, 2
  “Người của Thiên Chúa được hoàn hảo, để sẵn sàng 
  thực hiện mọi việc lành”.
  TIN MỪNG:  Lc 18, 1-8
  “Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ người tuyển 
  chọn hằng kêu cứu với Người”.

THỨ HAI 17/10/2022   Thánh Ignatius Antioch, Giám 
mục Tử đạo - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   Ep 2, 1-10
  TIN MỪNG:  Lc 12, 13-21

THỨ BA 18/10/2022  Thánh Luca, Thánh Sử - Lễ Kính
  BÀI ĐỌC I:   2 Tm 4, 9-17a
  TIN MỪNG:  Lc 10, 1-9

THỨ TƯ 19/10/2022  Thánh Gioan de Brebeuf và Isaac 
Jogues, Linh mục và các bạn tử đạo - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   Ep 3, 2-12
  TIN MỪNG:  Lc 12, 39-48

THỨ NĂM 20/10/2022  
  BÀI ĐỌC I:  Ep 3, 14-21
  TIN MỪNG: Lc 12, 49-53

THỨ SÁU 21/10/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Ep 4, 1-6
  TIN MỪNG:  Lc 12, 54-59

THỨ BẢY 22/10/2022  
  BÀI ĐỌC I:  Ep 4, 7-16
  TIN MỪNG:  Lc 13, 1-9

TIỀN THU TRONG TUẦN
09/10/2022  $15,749  quyên trong thánh lễ   
  $150  quyên trên mạng

TIN TƯỞNG CẦU NGUYỆN
Chẳng bao lâu sau khi cuộc Xuất Hành 
bắt đầu thì Maisen và dân Israen bị quân 
Amalek phục kích trong khu thung lũng 
Rephidim của sa mạc Sinai. Chiến thắng 
hôm đó không nhờ bởi những tay kiếm và 
cây đao, nhưng nhờ cánh tay của Maisen 
giơ lên cầu xin Thiên Chúa trợ giúp. Khi 
cánh tay của Maisen giơ lên thì quân Israen thắng. Nếu 
tay của ông hạ xuống thì quân Amalek tiến lên. Maisen 
và dân Isren phải kiên trì. Đặt đời sống và trách nhiệm 
của họ trong tay của Thiên Chúa, hoàn toàn tín thác tất cả 
nhu cầu của họ nơi Thiên Chúa, không những họ đã thắng 
quân thù, mà còn tiêu diệt Amalek và dân của ông dưới 
luỡi kiếm của họ 

Maisen, Joshua và dân Israen đã bày tỏ lòng tin tưởng nơi 
Thiên Chúa, cũng vậy thánh Phaolô khuyên nhủ Timothy, 
vị giám mục trẻ của Crete, khi ngài nói: Hãy trung tín 
với những gì con đã học được . . . và kiên quyết dù thuận 
tiện hay không. Điều này áp dụng cho việc làm, việc cầu 
nguyên và khấn xin của chúng ta. Người ta dễ bỏ cuộc 
sau vài lần cố gắng trong cảm giác vừa sợ vừa chán nản. 
Thiên Chúa muốn chúng ta tin tưởng nơi Ngài và tiếp tục 
hết lòng cầu nguyện ngay cả lúc dường như không còn hy 
vọng.

Chúng ta được mời gọi cầu nguyện giống như Maisen với 
cánh tay giơ lên, khẩn cầu với Thiên Chúa là Đấng duy 
nhất có thể giúp chúng ta thắng trận. Khi chúng ta mệt 
mỏi và hạ tay xuống, quân thù sẽ bắt đầu thắng. Maisen đã 
có Aaron và Hur đỡ cho cánh tay của ông giơ lên. Chúng 
ta có Giáo Hội, có các Bí Tích và có nhau.

Trong dụ ngôn của bài Tin mừng, Chúa Giêsu tán thưởng 
sự quyết tâm, nhẫn nại và kiên trì. Vị quan án nhất định từ 
chối. Bà góa quyết tâm xin. Giống như bà, chúng ta cần 
phải kêu xin với Thiên Chúa ngày và đêm, trình bày các 
điều chúng ta cần và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Có người 
đặt vấn đề “Chả nhẽ xin một lần không đủ nếu Thiên 
Chúa là Đấng toàn năng?” Thiên Chúa là Đấng toàn năng. 
Chúng ta thì không. Chúng ta tiếp tục xin để chúng ta có 
thể đặt mình ở trạng thái nhìn Thiên Chúa là nguồn mạch 
mọi sự, và mọi ơn phước của đời sống, và là Đấng duy 
nhất có thể đáp lại lời kêu cầu của chúng ta.

Chúa Giêsu đặt câu hỏi, “Khi Con Người đến, liệu Ngài 
có tìm thấy đức tin trên trái đất này nữa không?” Chúa hỏi 
thế trong thời điểm lịch sử có rất ít người tin vào Thiên 
Chúa. Thế giới đó là thế giới dân ngoại, và các thần của 
họ rất đông, từ thần nông đến các thần minh khác. Lịch 
sử vẫn lập lại, nhiều người nói là họ có tin vào thần linh 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Tại sao Giáo hội Công giáo luôn có tư 
tưởng bảo thủ?” Ellie M., 17 tuổi 
Đ. Như nhà biện minh Công giáo G.K. Ches-
terton đã cho biết, mục đích của một tâm hồn 
cởi mở, giống như một cái miệng mở, là để đóng nó 
vào một thứ gì vững chắc (xem cuốn Orthodoxy của 
ông). Đối với tâm trí, “cái gì đó vững chắc” là sự thật. 
Khi chúng ta chưa biết sự thật và đang tìm kiếm, chúng 
ta được tự do (thực sự là chúng ta nên) cởi mở. Nhưng 
một khi chúng ta đã xác tín về sự thật của một điều gì 
đó, thì việc tiếp tục “cởi mở” về điều đó là dại dột. Hầu 
hết mọi người không “cởi mở” về việc giết người là tốt 
hay trộm cắp là xấu. Họ đã quyết định trong trí và xem 
là đúng như vậy. 
 
Khi đề cập đến các vấn đề tôn giáo, Giáo hội Công 
giáo đã “xác tín” một số chân lý là thật. Giáo hội có 
nhiều lý do chính đáng về những gì Giáo hội đang-
giảng dạy.  Vì thế, không có vấn đề Giáo hội luôn “bảo 
thủ” ở đây mà nên là câu hỏi về các tín lý. 
 
Nói thế không có nghĩa là Giáo hội Công giáo đặt 
thành giáo điều tất cả mọi thứ. Trên thực tế, điểm 
đặc biệt của Giáo hội là vẫn còn nhiều “vùng xám” 
cho chúng ta suy gẫm. Giáo hội giống như cơ thể con 
người. Nó có một số “xương” giáo điều cứng chắc, 
không thể uốn cong. Nhưng mục đích của những chiếc 
xương đó là để làm cho thân thể của Chúa Kitô linh 
hoạt, có thể di động và suy nghĩ theo nhiều cách sáng 
tạo. 
 
Một điểm quan trọng nữa cần nhớ: Đức tin Công giáo 
đến từ Thiên Chúa (Lc 10,16; 1 Tm 3,15; GLCG 87, 
858). Khi Thiên Chúa đã phán điều gì đó trong Kinh 
Thánh hoặc các sách thánh truyền, thì cả các đức giáo 
hoàng, giám mục, hay linh mục và phó tế đều không 
được tự do thay đổi để làm cho giáo lý Công giáo 
thành “cởi mở” (Công vụ 20:28). Nhiệm vụ của họ 
chỉ đơn giản là công bố cho mọi người biết sự thật 
bằng một thái độ yêu thương (Ga 8: 31-32; Gl 4:16). 

nhưng không có đạo, và chủ thuyết vô thần là nhóm giáo 
phái tăng nhanh nhất ở Hoa Kỳ hiện nay. Như Maisen, 
bây giờ là lúc chúng ta phải giương cánh tay, cất tiếng và 
nâng lòng lên với Thiên Chúa, tin tưởng xin Chúa đoái 
thương giúp chúng ta vượt qua và đưa chúng ta về nhà với 
Ngài. 

PRAY WITH CONFIDENCE
The Exodus journey had barely begun before Moses and 
Israel were ambushed by the armies of Amalek at the oasis 
of Rephidim in the Sinai Desert. Victory came not at the 
hands of swords and spears that day, but in the upraised 
hands of Moses, calling out to God for help. When Moses’ 
arms were raised, Israel was victorious. If his arms came 
down, the Amalek began to advance. Moses and Israel had 
to persevere. In placing their lives and their burdensome 
task in the hands of God, trusting in him completely to 
provide for their need, they didn’t just win against their 
foe, they mowed down Amalek and his people with the 
edge of the sword.    

Moses, Joshua, and Israel showed the same kind of trust in 
the Lord that Saint Paul would recommend in his writing 
to the young Bishop of Crete, Timothy, when he said: 
Remain faithful to what you have learned . . . [and] be 
persistent whether it is convenient or inconvenient. This 
applies to our work, our prayer, and our petitions. Often 
people tend to give up after a few unsuccessful attempts, 
feeling a mix of despair and discouragement. God wants 
us to be so trusting in him that we will continue to lift our 
hearts in prayer even when all hope seems lost.  

We are called upon to pray like Moses with our arms held 
high, calling out to God who alone can give us victory 
in the battle. When we become tired and put our hands 
down, the enemy begins to prevail. Moses had Aaron and 
Hur to prop up his arms. We have the Church, the sacra-
ments, and each other.  

In the Gospel parable, Jesus rewards persistence, patience, 
and perseverance. The judge kept resisting. The widow 
kept insisting. Like her, we must call out to God day and 
night, demonstrating our great need but also our greater 
trust in him. “Shouldn’t once be enough if God is all-pow-
erful?”  some may ask. God is all-powerful. We are not. 
We keep asking so that we can condition ourselves to see 
God as the source of all life and every blessing, and the 
only One who can answer our cries for help.  

Jesus asks, When the Son of Man comes, will he find faith 
on earth? Our Lord was asking that question at a time in 
history when very few people believed in the one God. 

The world was pagan, and their deities were many, cover-
ing everything from agriculture to astronomy. History is 
repeating itself, as more and more people call themselves 
spiritual but not religious, and atheism is the fastest grow-
ing religious group in America. Like Moses, it is time for 
us once more to raise up our hands and arms, our voices 
and hearts to God, trusting in him to see us through and to 
bring us home.    
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Họ không được đặt thêm hoặc xác định sự thật cho 
chính họ (2 Cô 13: 8). 
 
Một điềm cuối: quá “cởi mở” có thể làm hại sức khỏe 
tinh thần và thể chất của bạn. Bạn có thể bị cuốn hút 
vào mọi ý tưởng mới vừa xuất hiện, hoặc để bản thân 
bị cuốn theo những mốt ăn kiêng cữ hoặc mua sắm mới 
nhất. Một người bạn linh mục của tôi đã có nhận xét, 
“Tâm trí của một số người quá cởi mở, họ nên khép 
lại để sửa chữa.” May mắn thay, Giáo hội có thể giúp 
những người này thực hiện việc “sửa chữa” bằng cách 
hướng dẫn họ đến điều chân thật.
(Câu hỏi #39 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “Why is the Catholic Church so closed minded?” 
Ellie M., 17
A.  As Catholic apologist G.K. Chesterton said, the 
purpose of an open mind, like that of an open mouth, is 
to close it on something solid (see his book Orthodoxy).  
For the mind, that “something solid” is truth.  When we 
do not know the truth but seek it, we are free to be (in 
fact, we should be) open-minded.  But once we have 
come to a firm conviction of the truth of something, to 
remain “open-minded” about it is foolishness.  Most 
people are not “open-minded” about whether murder is 
good or theft bad.  They have made up their minds and 
rightly so.

When it comes to religious issues, the Catholic Church 
has “made up its mind” on a certain body of truths.  
There are good reasons for what the Church teaches, so 
it is not a matter of “closed-mindedness” in the wrong 
sense.  It is a question of reasoned conviction.

This is not to say that the Catholic Church is dogmatic 
about everything.  In fact, the remarkable thing about 
the Church is how much “gray area” it leaves us.  The 
Church is like a human body.  It has a certain number of 
dogmatic “bones” that are hard and unbending.  But the 
purpose of those bones is to make the body of Christ 
flexible and able to move and think in a huge number of 
very creative ways.

Another important point to remember: The Catholic 
faith comes from God (Lk 10:16; 1 Tm 3:15; CCC 87, 
858).  When God has definitely said something in the 
Scriptures or Sacred Tradition, neither the pope nor the 
bishops, nor the priests and deacons are free to change 
Catholic doctrines to appear “open-minded” (Acts 
20:28).  Their job is simply to tell people the truth in a 

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

   Thinh Vu     $500
   Mai Xuân Thảo   $1,000
   Vũ Bích    $300
   Jessica Ngan Bui   $500
   Tiền các em đóng góp   $594

Tính đến ngày 14 tháng 10, 2022, tổng số tiền ủng 
hộ là $1,683,338. Xin Chúa trả công bội hậu cho 

Quý vị và gia đình.

loving manner (Jn 8:31-32; Gal 4:16).  They do not 
make up or determine the truth for themselves (2 Cor 
13:8).

A final note: Being too “open-minded” can be hazard-
ous to your spiritual and physical health.  You may fall 
for every radical new idea that comes along, or allow 
yourself to be swept away by the latest diet fads or con-
sumer trends.  As a priest friend of mine once remarked, 
“Some people’s minds are so open, they ought to be 
closed for repairs.”  Fortunately, the Church can help 
such people make these “repairs” by guiding them in 
the truth.

KẾ HOẠCH TU SỬA NHÀ THỜ
Giáo xứ xin thông báo kế hoạch tu sửa nhà thờ mà nhà 
thầu đã cho Cha xứ biết.  Bắt đầu vào ngày thứ Hai 17 
tháng 10, 2022, nhà thầu sẽ khởi công làm việc trong 
khuôn viên giáo xứ.  Các hàng rào sẽ được dựng lên 
chung quanh ngôi thánh đường để bao bọc khu vực sẽ 
được xây dựng (nhà thờ và phần đậu xe bên hông bốn 
phía) sẽ hoàn toàn bị đóng. Chúng tôi xin thông báo để 
mọi người cùng hợp tác với nhà thầu cho việc xây cất 
được an toàn và mau chóng. Xin cám ơn.

ỦNG HỘ BỌC GHẾ 
TRONG NHÀ NGUYỆN

Tính đến ngày 7 tháng 10, 2022, tổng số tiền ủng 
hộ  đã nhận được là $11,010. 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.  
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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. 

TIỀN CÁC EM ỦNG HỘ
Tính đến ngày 14 tháng 10, 2022, tổng số tiền cắc 
ủng hộ nhận được là $7,760. 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.

THƯ CỦA ĐỨC HỒNG Y

Toà Tổng Giám Mục Galveston - Houston
Ngày 1 tháng 10 năm 2022
 

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Vào ngày 23 tháng 10 là Chúa Nhật Truyền giáo Thế 
giới, chúng ta cùng với người Công giáo trên thế giới 
tham gia thánh lễ cử hành hàng năm cầu nguyện cho 
các xứ vụ của Giáo hội. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc 
nhở về chủ đề năm nay: “Bạn sẽ là nhân chứng của tôi” 
(Công vụ 1: 8). Ngài nhấn mạnh đến việc kêu gọi mọi 
Kitô hữu làm chứng cho Chúa Kitô, tham gia vào sứ 
mệnh loan báo Tin Mừng khắp nơi, tìm ơn Chúa Thánh 
Thần cho thêm mạnh dạn và khôn ngoan. 
 
Bắt đầu từ năm 1822, ngân quỹ của Hiệp hội Truyền 
Bá Đức tin đã cung cấp khoảng 7 triệu đô la giúp cho 
các nhà thờ mới và đang phát triển ở Hoa Kỳ. Lời cầu 
nguyện và sự ủng hộ rộng rãi của quý vị nâng đỡ các 

linh mục, tu sĩ và giáo dân đang có mặt ở hơn 1.100 
giáo phận truyền giáo ở Châu Á, Châu Phi, các đảo 
Thái Bình Dương, và các vùng Châu Mỹ Latinh và Âu 
Châu khi họ loan báo Tin Mừng, xây dựng giáo hội và 
phục vụ người nghèo. 
 
Chân phước Pauline Jaricot đã bắt đầu công việc này 
200 năm về trước. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc 
nhở chúng ta về Chân phước, "Ngài đã chấp nhận sự 
soi dẫn của Thiên Chúa để thiết lập một mạng lưới cầu 
nguyện và thu nhập cho công tác truyền giáo để các nhà 
truyền giáo có thể tập trung nỗ lực vào sứ mạng 'đến tận 
cùng trái đất.'" Công việc Chân phước đã làm khởi đầu 
cho tục lệ Chúa Nhật Truyền giáo Thế giới, giúp các 
đức giáo hoàng hỗ trợ hoạt động truyền giáo. 
 
Khi quý vị đóng góp vào quỹ Truyền giáo Thế giới, 
quý vị đã cho Đức Thánh Cha khả năng để đào tạo các 
chủng sinh và nam nữ tu sĩ. Quý vị hỗ trợ xây dựng 
trường học và mở cô nhi viện chăm sóc trẻ mồ côi ở 
nhiều nơi ít người biết đến. Các nhà truyền giáo có 
thể xây dựng nhà thờ ở những khu vực khan hiếm tài 
nguyên. Các linh mục và các anh chị em tu sĩ có thể 
mua thực phẩm và những vật dụng cần thiết để có thể 
loan báo Tin Mừng và cử hành các Bí tích. 
 
Tôi xin ca ngợi lòng hảo tâm của quý vị trong ngày Chủ 
nhật Truyền giáo Thế giới, đặc biệt là năm nay chúng 
ta lại kỷ niệm hai trăm năm này. Những lời cầu nguyện 
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Ý XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Tạ ơn Chúa
2. Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse  
3. Tạ ơn Chúa ban cho Thánh Linh 25 năm
4. Tạ ơn Thánh Ephêmia, Justina & Cecilia   
5. Tạ ơn và xin bằng an
6. Tạ ơn và xin bình an cho gia đình
7. Xin bình an 
8. Xin bằng an và được như ý
9. Xin đi đường bằng an
10. Tạ ơn Cha Trương Bửu Diệp  
11. Cầu cho con cái
12. Xin ơn bình an và cầu cho các linh hồn 
13. Linh hồn nội ngoại 
14. Linh hồn các thai nhi và mồ côi
15. (2) Linh hồn thai nhi 
16. Cầu cho các linh hồn
17. (3) Xin được như ý 
18. Linh hồn Antôn Vũ Hải Vân 
19. Lễ giỗ 10 năm Linh hồn Anna
20. Linh hồn Giuse, Maria và các linh hồn
21. Linh hồn Gioan Baotixita
22. Hai linh hồn Giuse
23. Hai linh hồn Phêrô, 3 Maria và các linh hồn
24. Lễ giỗ Linh hồn Maria
25. Lễ giỗ Linh hồn Teresa
26. Hai linh hồn Maria
27. Lễ giỗ Linh hồn Vicente
28. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mận 
29. Linh hồn Maria Phạm Thị Nụ 
30. Linh hồn Anna Phạm Thị Phước 
31. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất 
32. Linh hồn Anna 
33. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Q Hương 
34. Linh hồn Đaminh, Blasiô và linh hồn tiên nhân 
35. Linh hồn Đaminh và Maria 

36. Linh hồn Phêrô; Phaolô và Atanaciô  

37. Hai linh hồn Giuse, Linh hồn Anna và Gioan-
baotixita 

38. Linh hồn Maria, hai linh hồn Gioanbaotixita và 
các linh hồn  

39. Linh hồn Gioan, hai linh hồn Giuse và các linh 
hồn  

40. Ba linh hồn Phanxicô & ba linh hồn Đaminh   
41. Linh hồn Anton   
42. Linh hồn Phanxicô Xavie Nguyễn Hoành  
43. Linh hồn Giuse mới qua đời  
44. Linh hồn Phạm Ngọc Duy   
45. Linh hồn Giuse Tiến và xin như ý  
46. Linh hồn Giuse 
47. Lễ giỗ Linh hồn Giuse 
48. Linh hồn Maria Catarina; Giuse và năm linh hồn  

Đaminh 
49. Linh hồn Giuse Vũ Văn Mùi 
50. Linh hồn Phêrô
51. Linh hồn Anna Quách Thị The
52. Linh hồn Maria
53. Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cầu 

cho Linh hồn Gioan Baotixita, Maria, Giacôbê và 
các linh hồn

QUYÊN TIỀN LẦN HAI
 Chúa nhật tuần tới, ngày 23 tháng 10, 2022 là Chúa nhật 
Truyền giáo Thế giới.  Như lời Đức Hồng Y đã kêu gọi, 
chúng ta sẽ có quyên tiền lần thứ hai để giúp quỹ Truyền 
giáo Thế giới có thể loan báo Tin Mừng đến khắp nơi trên 
thế giới.

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

của bạn vẫn là món quà lớn nhất và sự hỗ trợ tài chính 
của bạn là nguồn sống cho những anh chị em chúng ta ở 
những nơi dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.
 
Với lòng quý mến biết ơn trong Chúa, 
Hồng y Daniel DiNardo 
Tổng giám mục Galveston-Houston

THÔNG BÁO
Với mục đích gây quỹ Tu Sửa Nhà Thờ, ban Bảo Quản 
và Phát Triển Giáo Xứ CTTĐVN xin thông báo lịch 
trình bán hàng gây quỹ trong bốn tháng sắp tới.  Giáo 
xứ chúng ta sẽ có bán hàng sau các thánh lễ Chúa nhật 
vào các ngày sau đây:

1) Tuần cuối tháng 10
2) Tuần đầu và tuần cuối của tháng 11
3) Tuần thứ hai và thứ ba của tháng 12
4) Ba tuần đầu của tháng 1, 2023

Công trình xây dựng đòi hỏi nhiều tốn kém. Chúng tôi 
xin kêu gọi quý vị góp một bàn tay bằng cách đóng góp 
công sức, nếu được, và mua hàng ủng hộ.  Xin Chúa trả 
công bội hậu cho tất cả quý vị.  
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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. Kính mời giáo 
dân cùng hưởng ứng tham gia.

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 cùng tham dự cầu nguyện. 

TIỆC GÂY QUỸ
Giáo xứ sẽ tổ chức một buổi tiệc gây quỹ tu sửa nhà thờ vào 
Chúa nhật ngày 4 tháng 12, 2022, bắt đầu từ 5 giờ chiều.  Cha 
xứ và ban tổ chức đã và đang gửi thiệp mời đến từng gia đình có 
tên trong danh sách là giáo dân của giáo xứ.  Vì chỗ ngồi có giới 
hạn, xin quý vị sớm đặt bàn với Văn phòng Giáo xứ hay thành 
viên của ban Tổ chức.  Xin cám ơn.

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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Nỗi hồn đắng cay, của lễ được nhận, và tiếng kêu 
oan kíp thấu tầng mây. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm 
nhường vọng lên tới các tầng mây: nó sẽ không yên 
lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng 
rút lui cho đến khi Đấng Tối Cao đoái nhìn. Chúa sẽ 
không trì hoãn, Người sẽ xét đoán những người công 
chính và sẽ ra lời phán quyết.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 33, 2-3. 17-18. 19 và 28
Đáp: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe 
(c. 7a).
Xướng:

1) Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi 
hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Thiên Chúa linh 
hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng 
vui. - Đáp   

2) Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di 
tích chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa 
nghe lời họ, Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. - Đáp. 

3) Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu 
chữa những tâm hồn đau thương giập nát. Thiên Chúa 
cứu chữa linh hồn tôi tớ của Người, và phàm ai tìm đến 
nương tựa nơi Người, người đó sẽ không phải đền bồi 
tội lỗi. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 2 Tm 4, 6-8. 16-18
“Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 
Timôthêu.
Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của 
cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính 
nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức 
tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và 
trong ngày đó, Chúa là Đấng phán xét chí công sẽ trao 
lại cho cha mũ triều thiên ấy; nhưng không phải cho 
cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi 
Người xuất hiện.

Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng 
ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha: xin 
chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban 
sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được 
hoàn tất, và tất cả các Dân ngoại được nghe: vậy cha 
đã thoát khỏi miệng sư tử. Chúa đã giải thoát cha khỏi 
mọi sự dữ và cứu lấy cha để đưa vào nước Người trên 
trời. Nguyện chúc Người được vinh quang muôn đời! 
Amen.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Thầy là đường, là 
sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà 
không qua Thầy”. - Alleluia.

TIN MỪNG: Lc 18, 9-14
“Người thu thuế ra về được khỏi tội”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 30 Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I:  Hc 35, 15b-17. 20-22a (Hl 12-14. 16-18)
“Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới 
các tầng mây”.

Trích sách Huấn Ca.
Chúa là quan án, Người không xem sao vinh quang loài 
người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo 
khó, và Người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người 
không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không 
khinh rẻ người goá bụa, khi nó bày tỏ lời than van.

 CẦU NGUYỆN LÀ ...
Cầu nguyện là bước đi chậm lại,

Hãm vui chơi, bớt theo đuổi trần đời,
Ý thức rằng nếu Chúa rút một hơi,

Thời thân xác, linh hồn rời tức khắc.

Cầu nguyện là lặng thing, ngồi xuống,
Bởi lâu nay ta bước quá nhiều rồi!

Có công thành, nhưng đâu thiếu nổi trôi,
Ngồi – Đọc lại những ngọt bùi năm tháng.

Cầu nguyện là xoa lòng dịu lại,
Mong nhận ra điều Chúa muốn trong đời,
Để một lòng bước theo Chúa không ngơi,
Đã kiên quyết, đừng buông lơi thoái chí.

Cầu nguyện là cho tim “giải trí”,
Quay về Nguồn của thanh thản, yêu thương,

Hẳn thành công, vất vưởng ở trên đường,
Đã bao lúc hằn tim ta – đau nhói.

Little Stream
(Dongten.net)
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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 Tiệc Gây Quỹ Nới Rộng Thánh Đường của Giáo xứ
vào ngày Chúa Nhật, 4 tháng 12, 2022, lúc 5g chiều

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

Bán Tiệm Giặt WASHTERIA 45S 
Cách GX Các Thánh Tủ ĐạoVN 12 phút, 
100% Mễ, có nhiều đồ giặt gấp & giặt hợp 
đồng cho cty, rent $3.679. Đã được xây lại 
mới hơn 80% nâng cấp điện 3-phase, Lót 
gạch. toilet, Chân máy, đường ống, tường, 
trần nhà. cửa kiếng, được thay mới, có máy 
đổi tiền, và thay nhiều máy lớn nhỏ đủ loại, 
Tiệm có 100 máy giặt sấy, quản lý dễ dàng. 
Chúng tôi chuyên mua xây, sửa và bán, giá 
bán 350k có thương lượng,  Tiệm Đông 
khách và có thu nhập, Mọi chi tiết xin gọi 

713.855.7080 hoặc 817.908.886

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai 
hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ 
khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người 
biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng 
thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa 
vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, 
ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi 

tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi 
của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước 
mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin 
thương xót con là kẻ có tội’. Ta bảo các ngươi: người 
này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất 
cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ 
mình xuống, sẽ được nâng lên”  Đó là lời Chúa
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