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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

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM    VIETNAMESE MARTYRS CHURCH
 Chúa Nhật Tuần 30 Thường Niên Năm C   23 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 

TRUYỀN GIÁO THẾ GIỚI
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LỊCH PHỤNG VỤ  - Tuần 30 Thường Niên
23 Tháng 10, 2022 - 29 Tháng 10, 2022 

CHÚA NHẬT 23/10/2022
  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”.
  BÀI ĐỌC II:   2 Tm 4, 6-8. 16-18
  “Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha”.
  TIN MỪNG:  Lc 18, 9-14
  “Người thu thuế ra về được khỏi tội”.

THỨ HAI 24/10/2022   
  BÀI ĐỌC I:   Ep 4, 32 - 5, 8
  TIN MỪNG:  Lc 13, 10-17

THỨ BA 25/10/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Ep 5, 21-33
  TIN MỪNG:  Lc 13, 18-21

THỨ TƯ 26/10/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Ep 6, 1-9
  TIN MỪNG:  Lc 13, 22-30

THỨ NĂM 27/10/2022  
  BÀI ĐỌC I:  Ep 6, 10-20
  TIN MỪNG: Lc 13, 31-35

THỨ SÁU 28/10/2022  Thánh Simon và Giuđa (Thađêô), 
Tông đồ - Lễ Kính
  BÀI ĐỌC I:   Ep 2, 19-22
  TIN MỪNG:  Lc 6, 12-19

THỨ BẢY 29/10/2022  
  BÀI ĐỌC I:  Pl 1, 18b-26
  TIN MỪNG:  Lc 14, 1. 7-11

TIỀN THU TRONG TUẦN
16/10/2022  $16,201  quyên trong thánh lễ   
  $200  quyên trên mạng
Muốn đóng góp trên mạng, xin vào trang 
https://vietnammartyrs.org, bấm vào Đóng Góp Online

HAI ÔNG ĐẾN NHÀ THỜ 
CẦU NGUYỆN

Thời đó nếu chúng ta có máy bay không 
người lái, chúng ta có thể theo dõi hai ông 
này khi họ rời nhà riêng của họ. Từ ống 
kính trên cao, chúng ta có thể quan sát hai 
người khởi hành từ hai địa điểm khác
nhau trong thành phố, nhưng dường như 
cả hai cùng tiến về một hướng. Họ có vẻ như cùng đi đến 
một địa điểm là đền thờ tọa lạc trên đỉnh đồi của thành 
Jerusalem. Hai người gặp nhau ở các bậc thang của
đền thờ và rồi họ lại rẽ đi lối khác nhau đến chỗ cầu 
nguyện. 

Chúng ta được cho biết một người là Pharisieu, thành viên 
của nhóm tôn giáo nghiêm ngặt của Do Thái giáo ở thế kỷ 
thứ nhất. Hãy nghe ông này cầu nguyện cách kênh kiệu:
“Lạy Chúa! Tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như những 
người khác . . .”.  Thế rồi ông tiếp tục kể với Chúa là ông 
không tham lam, bất công, ngoại tình và chắc chắn là 
không giống như tên thu thuế kia dám cả gan đến đền thờ 
để cầu nguyện. Người Pharisieu tiếp tục kể là ông ăn chay 
một tuần 2 lần và dâng cúng một phần mười phần hoa 
lợi của ông. Tất cả những điều này thật đáng ca ngợi; tuy 
thế, dường như có điều gì sai trong lời cầu nguyện. Người 
Pharisieu có vẻ như đã không cầu nguyện, nhưng đúng 
hơn là nói cho Chúa biết ông tốt đến chừng nào.

Bây giờ chúng ta chú ý đến người kia đến để thờ phượng 
và cầu nguyện. Ông là một người publicano hay gọi là 
người thu thuế theo như lời của người Pharisieu. Ngày 
nay, nhiều người phàn nàn về việc đóng thuế, cho dù họ 
biết việc đóng thuế là điều cần thiết để góp vào những 
việc chung phải có để phát triển cộng đồng xã hội. Ở 
Palestine trong thời của Chúa Giêsu, những người thu 
thuế mang nhiều tai tiếng. Nhà cầm quyền Roma tạo nên 
một tình trạng không thể chịu nổi. Họ muốn một nhóm 
người Do Thái làm công việc không đẹp này, nhưng lại 
rất lợi lộc, đó là thu thuế chính người dân của họ thay cho 
nhà cầm quyền Roma. Nhà cầm quyền Roma ra qui định 
mức thuế họ phải nộp và cho phép họ thu, hơn được bao 
nhiêu số qui định thì họ được giữ lại làm của riêng. Đó là 
hệ thống thuế má gây ra nhiều lạm dụng bất công, và tham 
nhũng.Chẳng lạ gì, người thu thuê này bị ghét bỏ và khinh 
bỉ bởi những người đồng hương. Ngày nay chúng ta gọi 
những người đó là những kẻ “thông đồng với giặc” hay 
“những tên phản động.”

Nhưng hãy chú ý nghe lời cầu nguyện của người này:  
“Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội.” Ông đã phạm 
tội, và không hề chữa chạy tội. Ông cũng chẳng so sánh 
mình với ai ngoài Chúa. Ông đặt mình hoàn toàn trước 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Giết động vật có phải là tội không?” 
Danny N., 14 tuổi. 
Đ: Động vật có thể được sử dụng để làm thực 
phẩm, quần áo, thử nghiệm y tế và, một cách 
vừa phải, để chơi thể thao (Gn 1: 26-30; GLCG 307, 
2417, 2418). Tuy nhiên, chúng ta nên tránh đối xử tàn 
ác với động vật và mọi hành vi không cần thiết gây đau 
đớn cho chúng (CCC 2418). 
 
Thánh Kinh cho biết là kế hoạch của Thiên Chúa có 
dự tính để con người khuất phục và thống trị trái đất 
(Gn 1:28). Tuy nhiên, vị trí thống trị này phải có lề lối 
(CCC 339). Sách Giáo điều nói rằng quyền thống trị 
này “không phải là một thống trị độc đoán hoặc phá 
hoại” (GLCG 373). Chúng ta không được phép ngược 
đãi hoặc giết hại động vật một cách bừa bãi để làm thú 
vui chơi. Chúng ta là những quản lý chứ không phải 
bạo chúa, trong mô hình sáng tạo của muôn loài. 
 
Tuy việc tranh đấu để ngăn chặn sự tàn ác với động vật 
không có gì sai, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để 
bảo vệ nhân quyền, nhất là đối với những người dễ bị 
tổn thương nhất trong chúng ta như trẻ sơ sinh, người 
đau yếu và người nghèo (Mt 25,34-40; GLCG 2322)..
(Câu hỏi #65 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “Is it a sin to kill animals?” Danny N., 14.
A: Animals can justly be used for food, clothing, 
medical testing, and even, in moderation, for sports 
(Gn 1:26-30; CCC 307, 2417, 2418).  Nevertheless, we 
should avoid cruelty to animals and any unnecessary 
infliction of pain upon them (CCC 2418).

Scripture reveals that it was in God’s plan for man to 
subdue and have dominion over the earth (Gn 1:28).  
However, this position of dominion has to be well 
ordered (CCC 339).  The Catechism says this dominion 
is “not an arbitrary or destructive domination” (CCC 
373).  We are not allowed to indiscriminately abuse or 
kill animals for pleasure.  We are stewards, not tyrants, 
over creation.

tình thương và hồng ân của Chúa.”

Chúa Giêsu kết thúc câu truyện với lời tuyên bố: “Ta bảo 
thật các ngươi, trước mật Thiên Chúa, người này (người 
thu thuế) ra về được khỏi tội, còn người kia (Pharisieu) thì 
không.”

TWO MEN WENT TO CHURCH TO PRAY
In those days, if we had drones, we could have followed 
these two men as they left their respective homes. From 
our vantage point in the sky, we would observe that the 
two men started out from different parts of the city but 
they seem to be going in the same direction. It would
seem that the two men had the same destination in mind, 
the temple, seated high on a hill in the sacred city of Jeru-
salem. The two men meet at the temple steps and then go 
their separate ways, ostensibly to the place of prayer. 

The one man we were told was a Pharisee, a member 
of the strictest religious group in first-century Judaism. 
Listen as he haughtily prayed: “God I thank you that I am 
not like other men…” He then went on to tell God that he 
was not an extortionist, not unjust, not an adulterer, and 
certainly not like this tax collector who had the audacity 
to come to the temple to pray. The Pharisee went on to say 
that he fasted twice a week and gave tithes of all he re-
ceived. All of these are commendable traits; nonetheless, 
there seemed to be something wrong with the prayer. The 
Pharisee did not seem to be praying, but rather he seemed 
to be telling God how good he was.

Let us turn our attention to the other man who had come 
to worship and pray. He was a publican, or a tax collector, 
as the Pharisee rightly assumed. Today, people complain 
about paying taxes, even though they know the taxes 
are necessary to provide essential services expected in a 
progressive society. In the Palestine of Jesus’ day, the tax 
collectors had a really bad name. The Roman occupational 
forces had created an intolerable situation. They had per-
suaded certain Jewish inhabitants to do the unpleasant, but 
lucrative, task of collecting taxes from their own people 
on behalf of the Roman government. The Roman author-
ities authorized a stipulated tax, and whatever amount 
could be collected over and above that amount could be
the tax collector’s money. It was a system that led to all 
kinds of extortion and corruption. It was little wonder that 
this tax collector was hated and despised by his fellow 
citizens. Today, we would call such people collaborators 
or “turncoats.”

But listen to this man’s prayer: “God have mercy on me, 
a sinner.” The man had sinned, and he made no excuses. 

He compared him with no one but God. He threw himself 
entirely upon the mercy and grace of God.

Jesus concluded the story by saying, “I tell you this man 
(that is the tax collector) rather than the other (the Phari-
see) went home justified before God.”
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While there is nothing wrong with working to pre-
vent cruelty to animals, we should work even harder to 
defend human rights, especially for the most vulnerable 
among us such as preborn babies, the infirm, and the 
poor (Mt 25:34-40; CCC 2322).

TIỀN CÁC EM ỦNG HỘ
Tính đến ngày 20 tháng 10, 2022, tổng số tiền cắc 
ủng hộ nhận được là $8,434. 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 20 tháng 10, 2022, tổng số tiền ủng 
hộ  đã nhận được là $11,120. 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.  

CÁCH CHÚNG TA CÓ THỂ HỖ TRỢ 
TRUYỀN GIÁO TRÊN KHẮP THẾ GIỚI

(Hilda Ochoa, the Texas Catholic Herald)
Đối với người Công giáo, mùa thu báo hiệu ngày Chúa 
nhật Truyền giáo Thế giới sắp đến. Vào ngày Chúa Nhật 
trước ngày Chúa nhật cuối của tháng 10, các thánh lễ 
được cử hành, và các đóng góp được thu thập để hỗ trợ 
công việc của Giáo hội tại các xứ truyền giáo. Được tổ 
chức qua Hiệp hội Truyền bá Đức tin, ngày lễ hàng năm 
này nhắc nhở lời kêu gọi trong lễ rửa tội của chúng ta để 
loan truyền sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu “đến tận cùng 
trái đất”. 
 
Các giáo xứ của Tổng giáo phận sẽ cử hành Thánh lễ đặc 
biệt ngày 23 tháng 10, cùng với các nhà thờ, nhà nguyện 
và thánh đường trên toàn thế giới. Ngân khoản quyên 
được lần thứ hai sẽ được gửi đến để hỗ trợ hơn 1.100 giáo 
phận được giáo hoàng chỉ định là “lãnh thổ truyền giáo”. 
 
Những vùng đất truyền giáo này ở đâu? Họ là những khu 
vực mà Giáo hội Công giáo không tự đứng vững được 
do khó khăn hoặc xung đột. Hỗ trợ nhân sự và tài chính 
từ những nơi khác giúp nuôi sống các linh mục, nữ tu và 
giáo lý viên, và cung cấp phương tiện bảo trì các nhà thờ, 
chủng viện, giáo dục tôn giáo và các chương trình truyền 
giáo qua truyền thông. 
 
Mô hình chia sẻ bắt đầu từ những nhà truyền giáo tiên 
khởi. “Họ chia nhau số tiền thu được, tùy theo những cần 
thiết của mỗi người” (Cv 2, 45). Vào đầu thập niên 1800, 
Chân phước Pauline Jaricot đã kêu gọi những công nhân ở 
Lyons, Pháp, ủng hộ “những đồng xu và lời cầu nguyện” 
cho Giáo hội tại các xứ truyền giáo của Pháp: bao gồm 
Việt Nam, Trung Quốc và “Lãnh thổ Louisiana” của Hoa 
Kỳ. Bất chấp nhiều thử thách, vào năm 1822, cô đã được 
Đức Giáo Hoàng Piô XI chính thức công nhận việc thành 
lập hội Truyền bá Đức tin của cô. Sau đó, nhiều người đã 
dựa theo những ý tưởng của cô để thành lập và phát triển 
bốn Hiệp hội Truyền giáo của Giáo Hoàng có mặt ngày 
nay. 
 
Đức Giám mục de Forbin Jansen bắt đầu thành lập hiệp 
hội thứ hai, Hội Tuổi thơ Truyền giáo, vào năm 1847 để 
giúp đỡ trẻ em trên khắp thế giới. Năm 1869, nhóm hai 
mẹ con Stephanie và Jeanne Bigard, thành lập Hiệp hội 

Thánh Phêrô Tông đồ để giúp các chủng sinh truyền giáo. 
Linh mục Paolo Manna thành lập Hội Truyền giáo cho 
việc giáo dục và truyền thông truyền giáo năm 1916. 
 
Năm 1926, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã phát động “Chúa 
Nhật Truyền Giáo Thế Giới” đầu tiên, nhằm nâng cao 
nhận thức và sự tham gia của các tín hữu. Tân Giáo hoàng 
/ Thánh Phao-lô VI đẩy mạnh giáo dục truyền giáo hơn 
nữa với Tông huấn Evangelii Nuntiandi của ngài: “Khi 
một nhà truyền giáo, giáo lý viên hoặc linh mục ở vùng 
đất xa xôi giảng thuyết Tin Mừng, tập họp cộng đoàn nhỏ 
bé của họ lại với nhau hoặc truyền ban một Bí tích, dù 
chỉ một mình, họ đang thực hiện một hành động mang 
tính chất giáo hội.  Hành động này liên đới với hoạt động 
truyền giáo của toàn thể Giáo hội bằng các mối quan hệ 
thể chế, nhưng cũng bằng những liên kết vô hình sâu xa 
trong ân sủng Chúa. ” 
 
Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục công bố tầm quan trọng 
của nỗ lực truyền giáo trong bài diễn văn hàng năm của 
ngài cho Chủ nhật Truyền giáo Thế giới:  “Giáo hội của 
Chúa Kitô sẽ tiếp tục 'bước tới' những miền đất mới, vòng 
đai ngoài cùng về địa lý, xã hội và nhân sinh, bất kể ‘biên 
giới’ và lối sống con người, để làm chứng cho Chúa Kitô 
và mang tình yêu của Ngài cho những người nam nữ của 
mọi dân tộc, văn hóa và địa vị xã hội”. 
 
Giờ đây, vào năm 2022, chúng ta tham gia vào truyền 
thống hào phóng lâu đời này, kỷ niệm 200 năm mở rộng 
sự giúp đỡ về tinh thần và tài chánh cho các vùng đất 
truyền giáo của Đức Thánh Cha.

Bà Hilda Ochoa là giám đốc Văn phòng Mission của 
Tổng Địa phận.
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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. 

CẢM TẠ - THANK YOU
Giáo xứ xin cám ơn các mạnh thường quân sau đây 
đã đóng góp cho quỹ Tu Sửa Nhà Thờ:
   Vũ Đức Vương    $100
   Thanh V Nguyen    $200
   Quế Nguyễn    $200
   Huong Pham & Tien Nguyen $250
   Hiền Nguyễn    $200
   Nguyễn Quốc Cường   $1,000
   Linh & Lieu Tran    $2,000
   Bốn Văn Nguyễn   $1,000
   Chính Trần     $1,000
   Ẩn danh     $200
   Thanh Vu & Thu Nguyen   $1,000
   Nuong Vu     $2,000
   Thuy Dang     $1,000
   A/C Hùng     $3,500
   Tiền các em đóng góp   $674
Tính đến ngày 20 tháng 10, 2022, tổng số tiền ủng 
hộ là $1,697,662. Xin Chúa trả công bội hậu cho 

Quý vị và gia đình.

 THÔNG BÁO

Vào dịp Lễ Các Linh hồn sắp đến, chúng tôi có mời 
được Cha Tạ Thanh Bình, sẽ đến hiệp dâng Thánh lễ 
cầu cho các linh hồn thân nhân tại:

Nghĩa trang Forest Park East,
21620 Gulf Fwy, Webster TX 77598

Vào lúc: 10g sáng ngày mùng 5 tháng 11, 2022.

Xin mời quý gia đình có thân nhân được chôn cất tại 
nghĩa trang và thân hữu cùng đến tham dự để chung lời 
cầu nguyện.
Nhóm Thân hữu có Thân nhân tại Forest Park East

DSF
Số tiền góp: $82,713

Chỉ tiêu giáo xứ: $84,000
Những ai chưa gửi, xin cố gắng giúp giáo xứ thêm một 

chút nữa.  Muốn đóng góp trên mạng, xin vào trang 
www.archgh.org/dsf của Tổng địa phận

CẢM TẠ - THANK YOU

Giáo xứ xin cám ơn các mạnh thường quân sau đây 
đã đóng góp cho Buổi Tiệc Gây quỹ (không đến 
dự):
Ẩn danh    $2,000

Chúng tôi cũng xin kêu gọi quý mạnh thường quân 
bảo trợ từng món ăn cho nhà bếp để đỡ phí tổn cho 
giáo xứ.  Xin quý vị vui lòng liên lạc với Anh Tiến, 
Trưởng ban Bảo Quản và Phát Triển Giáo Xứ, hay 
Văn phòng giáo xứ.  Xin Chúa trả công bội hậu cho 
những đóng góp quý báu của quý vị để xây dựng nhà 
Chúa.
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Ý XIN LỄ TUẦN NÀY
1. (4) Tạ ơn Chúa
2. Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và các thánh 
3. Xin ơn bình an
4. Xin đi đường bình an
5. (2) Xin được chữa lành
6. Xin được bình an và cầu cho linh hồn tiên nhân 
7. Linh hồn tiên nhân
8. Linh hồn nội ngoại & các linh hồn mồ côi 
9. Các linh hồn thai nhi 
10. (2) Cầu cho các linh hồn
11. (7) Xin như ý 
12. Linh hồn Antôn Vũ Hải vân 
13. Giỗ 3 năm Linh hồn Nguyễn Khánh Trung
14. Lễ giỗ Linh hồn Đominico và Maria
15. Lễ giỗ Linh hồn Giuse
16. Linh hồn Đaminh và Maria
17. Linh hồn Gioan Baotixita
18. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
19. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu
20. Linh hồn Giuse và Maria
21. Linh hồn Phêrô và Maria
22. Năm linh hồn Maria
23. Lễ giỗ 6 năm Linh hồn Giuse
24. Linh hồn Matta giỗ 10 năm
25. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Thoa
26. Linh hồn Đaminh và Maria 
27. Linh hồn Gionbaotixita & Maria 
28. Linh hồn Giuse 
29. Linh hồn  Vincente 
30. Linh hồn Maria lễ giỗ 3 năm 
31. Linh hồn Matta 
32. Linh hồn Philiphe mới qua đời 
33. Linh hồn Gioan Baotixita Mai Văn Đạo

34. Linh hồn Maria

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.  

35. Linh hồn Gioan Kim và Maria
36. Linh hồn Giuse và Maria

37. Linh hồn Anna Maria, Tiên Nhân và Thai Nhi
38. (2) Linh hồn Đaminh Đỗ Văn Trí
39. Linh hồn Đaminh
40. (2) Hai linh hồn maria 
41.  Linh hồn Phanxico 
42. Linh hồn Augustino
43. Linh hồn Phêrô Nguyễn Viết Ban  
44. (2) Linh hồn Giuse Phạm Trung  Hiếu 

45. Linh hồn Gioan Vũ Văn Thiều  

PHÂN ƯU
Giáo xứ vừa nhận được tin buồn:

Ông  Phêrô TRẦN VĂN NGƯ
đã qua đời ngày 18 tháng 10, 2022, hưởng thượng thọ 
91 tuổi.

Ông Giuse NGUYỄN ĐỨC CHIẾN
đã qua đời ngày 19 tháng 10 năm 2022, hưởng thọ 67 
tuổi.

Giáo xứ xin thành kính phân ưu cùng hai gia đình 
tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi rũ lòng 
thương đón nhận hai linh hồn Phêrô và Giuse vào 
hưởng vinh phúc Trường sinh với Chúa trên nước hằng 

sống.

Nguyện cầu từng Chuỗi Mai Côi
Theo từng hạt nhỏ quyện lời Thánh Kinh

Êm đềm từng hạt ân tình
Kết vòng truyền giáo, an bình tâm can

Vâng nghe lệnh Chúa truyền ban
Ra đi loan báo Phúc Âm Nước Trời (Mc 16:15)

Ra đi với Mẹ nhân hiền
Vững tâm an dạ, không còn lo chi

Cứ làm cần mẫn sớm khuya
Còn phần kết quả Chúa lo liệu rồi

Đừng vinh danh “cái tôi” tồi
Thu mình nhỏ lại để Ngài lớn lên (Ga 3:30)

Trầm Thiên Thu
(daminhtamhiep.net)
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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.

QUYÊN TIỀN LẦN HAI
 Chúa nhật tuần này là Chúa nhật Truyền giáo Thế giới.  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.

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 05 tháng 11 năm 2022, tại Nhà Nguyện, trên lầu Đền 
Thánh, lúc 8g30 sáng.

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.  Thiệp 
mời đã được gửi đến các gia đình có địa chỉ.  Chúng tôi cũng 
sẽ phát thiệp mời ngay sau thánh lễ cuối tuần này cho những ai 
chưa có.   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 đặt 
cọc $1000 cho tiền ăn mỗi bàn (10 người).  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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1) Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa, 
và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng 
ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh 
Chúa tới muôn đời. - Đáp.

2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân 
sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi 
công cuộc của Chúa. - Đáp.

3) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi 
Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. 
Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề 
cao quyền năng của Ngài.- Đáp.

4) Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh 
thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy 
những ai sa ngã, và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng 
lên. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 2 Tx 1, 11 - 2, 2
“Danh Chúa được vinh hiển trong anh em, và anh em 
được vinh hiển trong Người”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 
hữu Thêxalônica.
Anh em thân mến, chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh 
em: Thiên Chúa chúng ta đoái thương làm cho anh em 
nên xứng đáng ơn Chúa kêu gọi anh em, và xin Người 
dùng quyền phép mà kiện toàn những ý định ngay lành 
do lòng tốt của anh em và công việc của lòng tin anh 
em, để danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, được vinh 
hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong 
Người, do ân sủng của Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và 
của Chúa Giêsu Kitô.

Anh em thân mến, nhân về ngày trở lại của Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta, và về sự chúng ta tập họp bên 
cạnh Người, chúng tôi nài xin anh em chớ vội để mình 
bị giao động tinh thần, và đừng hoảng sợ bởi có ai nói 
tiên tri, hoặc bởi lời rao giảng hay bởi thư từ nào được 
coi như do chúng tôi gởi đến, mà nói như thể ngày 
Chúa gần đến.  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 19, 1-10
“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư 
mất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, 
thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những 
người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để 
nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không 
thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy 
ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem 
Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.

Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy 

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 31 Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I:  Kn 11, 23 - 12, 2 (Hl 11, 22 - 12, 1)
“Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi 
tạo vật”.

Trích sách Khôn Ngoan.
Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo 
trên đĩa cân, và như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc 
rạng đông. Nhưng Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa 
có thể tác tạo mọi sự, và nhắm mắt làm ngơ trước tội 
lỗi loài người để họ ăn năn sám hối. Chúa yêu thương 
mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác 
thành: vì nếu Chúa ghét bỏ một vật gì, thì Người đâu 
có tác tạo nó.

Nếu Chúa không ưng, thì làm sao một vật có thể tồn 
tại được? Hoặc vật gì Chúa không kêu gọi, thì làm sao 
nó duy trì được? Nhưng Chúa dung thứ hết mọi loài: vì 
chúng thuộc về Chúa. Lạy Chúa, Chúa yêu thương các 
linh hồn.

Ôi lạy Chúa, thần trí của Chúa tốt lành và hiền hậu đối 
với mọi loài là dường nào! Vì thế, lạy Chúa, Chúa từ 
từ sửa phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo 
những kẻ phạm lỗi, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa.  
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: TTv 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14
Đáp: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng 
danh Chúa tới muôn đời (x. c. 1).

Xướng:

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 Phú (Legio)
3. Bà Đỗ Thị Hoa
4. Những người đang bị lây nhiễm 

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

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

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

ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy 
xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. 
Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi 
người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến 
trọ nhà một người tội lỗi”.

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, 

tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu 
tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. 
Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được 
ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì 
chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã 
hư mất”  Đó là lời Chúa.
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