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NIỀM HY VỌNG SỐNG LẠI

Bằng những cách khác nhau, tất cả ba bài đọc của thánh lễ
hôm nay đề cập đến đề tài sự sống đời đời.
Một ông già ốm yếu sống trong một túp lều ở bìa rừng.
Một buổi sáng mùa đông, ông thức dậy tìm được một chén
cháo còn sót lại, lò sưởi trống không, và tuyết rơi đầy mặt
đất. Ông cảm thấy muốn cầu xin Thiên Chúa đem ông
đi ra khỏi cuộc đời này cho xong. Tuy nhiên, ông thu hết
chút ít can đảm để đi vào rừng tìm củi.
LỊCH PHỤNG VỤ - Tuần 32 Thường Niên
06 Tháng 11, 2022 - 11 Tháng 11, 2022
CHÚA NHẬT 06/10/2022 - Daylight Saving Ends
(2 giờ sáng thành 1 giờ sáng)
BÀI ĐỌC I: . 2 Mcb 7, 1-2. 9-14
“Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong
cuộc sống đời đời”.
BÀI ĐỌC II: 2 Tx 2, 15 - 3, 5 (Hl 2, 16 - 3, 5)
“Chúa làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc
làm và lời nói tốt lành”.
TIN MỪNG: Lc 20, 27-38
“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết,
mà là của kẻ sống”.
THỨ HAI 07/11/2022
BÀI ĐỌC I: Tt 1, 1-9
TIN MỪNG: Lc 17, 1-6
THỨ BA 08/11/2022
BÀI ĐỌC I: Tt 2, 1-8. 11-14
TIN MỪNG: Lc 17, 7-10
THỨ TƯ 09/11/2022 Cung hiến Đền Thờ Thánh Gioan
Laterano - Lễ kính
BÀI ĐỌC I: Ed 47, 1-2. 8-9. 12
BÀI ĐỌC I: 1 Cr 3, 9b-11. 16-17
TIN MỪNG: Ga 2, 13-22
THỨ NĂM 10/11/2022 Thánh Leo Cả, Giám mục Tiến sĩ
Hội thánh - Lễ nhớ
BÀI ĐỌC I: Plm 7-20
TIN MỪNG: Lc 17, 20-25
THỨ SÁU 11/11/2022 Thánh Martin Tours, Giám mục
- Lễ nhớ
BÀI ĐỌC I: 2 Ga 4-9
TIN MỪNG: Lc 17, 26-37
THỨ BẢY 12/11/2022 Thánh Josaphat, Giám mục Tử
đạo - Lễ nhớ
BÀI ĐỌC I: 3 Ga 5-8
TIN MỪNG: Lc 18, 1-8

Ông kiếm được một bó củi to, rồi ông lấy dây cột lại và
làm thành một cái nút. Tuy nhiên, khi ông cố gắng nâng
bó củi để đặt lên vai, ông mới thấy rằng ông không thể
nào nâng nó lên nổi. Một nỗi thất vọng tràn ngập tâm hồn
ông. Ông nhìn lên trời và nói : “Lạy Chúa, Chúa cất con đi
cho rồi, con không còn gì để thiết sống nữa”.
Bỗng chốc, một thanh niên vạm vỡ xuất hiện bên cạnh
ông tự giới thiệu mình là Tử Thần và nói : “Ông gọi tôi
đến phải không. Nào, bây giờ tôi ở đây rồi, tôi có thể làm
gì cho ông ?” Nhanh như chớp, ông già đáp : “Này cậu,
cậu giúp cho tôi một tay để nâng cái bó củi này lên”.
Khi chúng ta càng sống, chúng ta càng thấy cuộc đời phù
du ngắn ngủi. Và việc chúng ta níu kéo nó quả là bấp bênh
không chắc chắn. Mặc dù tư tưởng chúng ta quen dần với
cái chết thì điều đó không có gì là tiêu cực và bệnh hoạn.
Thật vậy, nó có thể là một điều tích cực. Suy nghĩ về sự
chết có thể dẫn đến tình yêu chân thực về sự sống. Khi
chúng ta quen thân với sự chết , chúng ta chấp nhận mỗi
ngày sống như một ơn huệ. Và khi chúng ta chấp nhận đời
sống tuần tự như thế, nó trở nên rất quí giá.
Khi đối diện với tính chất phải chết, chúng ta tiếp cận với
một đời sống khác, đời sống vĩnh cửu mà hạt giống đã
được gieo trồng trong lòng và trong linh hồn chúng ta. Cái
chết là sự vượt qua một đời sống mới, đời sống này (Như
Đức Giêsu nói trong Tin Mừng) hoàn toàn vượt quá đời
sống mà chúng ta biết hiện nay. Điều này xem ra rất đẹp,
nhưng để hiểu ý nghĩa của nó không phải là chuyện dễ.
Chúng ta vượt qua đời sống mới ấy bằng nhiều giai đoạn
nhỏ hơn trước đó. Khi chúng ta mới sinh ra đời, chúng ta
đã thực hiện cuộc vượt qua từ đời sống bên trong bụng
mẹ đến đời sống bên ngoài bụng mẹ. Khi chúng ta đi học,
chúng ta đã thực hiện cuộc vượt qua từ đời sống trong gia
đình đến đời sống trong một cộng đồng lớn hơn. Những
người đã lập gia đình vượt qua từ đời sống với nhiều chọn
lựa đến đời sống gắn bó với một người. Những người đã
về hưu vượt qua từ đời sống có công việc như thế. Mỗi
một giai đoạn dẫn đến một thứ chết đi nhưng cũng đưa lại
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một đời sống mới. Khi chúng ta sống những giai đoạn này
cho tốt, chúng ta chuẩn bị chính mình cho sự vượt qua sau
cùng của chúng ta.
Điều tốt nhất giúp chúng ta đối đầu với thực tế của sự chết
là đức tin Kitô giáo của chúng ta. Đức tin làm chúng ta có
thể đương đầu cái chết với lòng can đảm và hy vọng bởi
vì chúng ta biết chúng ta có thể vượt qua nó trong Đức
Kitô. Nhưng lòng can đảm và đức tin của những người
như người phụ nữ và bảy người con trai của bà (Bài đọc
1) cũng được dùng làm gương sáng mạnh mẽ cho chúng
ta bước đi theo họ trong đức tin. Các vị tử đạo khi làm
chứng cho Thần Khí, cho chúng ta thấy rằng đời sống ấy
mạnh mẽ hơn những sức mạnh của sự chết.
“Những chứng cứ dựa trên tính bất tử của linh hồn không
ích lợi lắm. Đối với người Kitô hữu, nền tảng thật sự của
tính bất tử là tình bạn với Chúa Phục sinh và với Thiên
Chúa hằng sống. Như thánh Phaolô đã nói: “Thiên Chúa
yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho
chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp”
(Bài đọc 2)
Thiên Chúa đã hứa với chúng ta trong Đức Kitô và những
lời hứa ấy là chắc chắn, không thể sai sót, cả cái chết cũng
không thể hủy bỏ. Niềm hy vọng sống lại của chúng ta
nằm trong quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Cái
chết không là một kẻ thù đặt một dấu chấm hết cho mọi
chuyện nhưng là một người bạn nắm tay và đưa chúng ta
vào vương quốc của tình yêu vĩnh cửu.
(Sưu tầm, theo tinmung.net)

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Dành nhiều thì giờ tập luyện một thứ gì
đó như guitar hoặc lên mạng nhiều hơn là
tập luyện về tôn giáo có sai không?” Jared
K., 15 tuổi
Đ: Khi bạn nói đến thì giờ “tập luyện về tôn giáo”, tôi
nghĩ rằng bạn muốn ám chỉ số giờ hoặc phút thực sự
dành cho cầu nguyện, học tập về giáo lý hoặc ở nhà
thờ. Đừng lo, vì bạn không nhất thiết phải cầu nguyện
mỗi ngày dài hơn là lên mạng. Chúng ta là những sinh
vật cụ thể và vì thế cần thư giãn, cười đùa, có bạn bè
và hoạt động thân thể.
Cho rằng thời gian làm những việc bạn yêu thích sẽ
giảm thiểu thời gian dành cho Chúa là sai lầm thật sự.
Trên thực tế, lên mạng và chơi ghi-ta có thể được xem
là để tôn vinh Thiên Chúa nếu được thực hiện đúng
cách, vì bạn là người quản lý tốt biết dùng những tài

năng mà Ngài đã ban cho bạn (Phi-líp 4: 8; GLCG
1803). Các sinh hoạt đó có thể được xem là thực hành
đức tin nếu động cơ để làm và cách làm đúng, và vì thế
được xem là lễ vật để vinh danh Chúa (Cl 3,23).
Không có luật lệ nào bắt người ta phải cầu nguyện hoặc
chơi mỗi ngày bao nhiêu lâu. Chỉ cần chúng ta ghi nhớ
trong óc sáu nguyên tắc sau đây:
1. Cố gắng làm theo ý Chúa - và muốn làm theo ý Ngài
- hơn ý mình (Lc 22,42; Mt 6,10; GLCG 2632).
2. Giữ cho tất cả các sinh hoạt, bao gồm công ăn việc
làm, cân bằng với các khía cạnh khác của đời sống.
Những sinh hoạt này không nên ảnh hưởng đến các
mối quan hệ gia đình hoặc những sinh hoạt tôn giáo cơ
bản của bạn (1 Tm 6: 11-12).
3. Đặt đức tin thành một phần quan trọng trong tất cả
các sinh hoạt của đời sống bạn. Mọi người cần biết
bạn là người công chính trong bất cứ hành động gì bạn
đang làm (Mt 5, 14-16).
4. Thách đố bản thân để thăng tiến trong cầu nguyện và
hiểu biết về Thiên Chúa hơn.
5. Đặt một số mục tiêu để cân bằng sự phát triển về đức
tin của bạn với sự phát triển về các lãnh vực khác của
cuộc sống. Một ví dụ là đọc một cuốn sách về đạo khi
đọc một cuốn sách về đời. Bạn cũng có thể cầu nguyện
thêm mười phút mỗi ngày bạn lên mạng.
6. Giữ mình trong sạch để được ân sủng (Giu-đe 21)
bằng cách tránh phạm tội nghiêm trọng.
Nếu bạn luôn quan tâm đến sự phát triển tâm linh như
vầy thì bạn đang đi đúng đường để được thánh thiện.
(Câu hỏi #59 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly
Buttons?” của Matthew J. Pinto).
Q: “Is it wrong to practice something like guitar or
surfing more than you practice your religion?” Jared
K., 15
A: By practicing your religion” I assume you mean
the actual number of minutes or hours spent in prayer,
in study, or at church. No, you are not necessarily
required to pray more minutes each day than you surf.
We are physical creatures who need relaxation, laughter, friendship, and physical activity.
The real mistake is to assume that time spent doing
things you love is somehow the opposite of time spent
with God. In fact, surfing and guitar playing can actually glorify God if they are done in an excellent manner
because you are being a good steward of the talents
and gifts He has given you (Phil 4:8; CCC 1803). We
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can even practice our faith by doing these types of
things if the motive for doing them and the way we do
them are correct. They can be offered to God for His
glory (Col 3:23).

Ý XIN LỄ TUẦN NÀY

1. Tạ ơn Chúa
2. Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria & Thánh Cả Giuse
3. Xin tạ ơn 29 năm thành hôn
4. Linh hồn tiên nhân & nội ngoại
5. Các linh hồn tiên nhân & mồ côi
6. (2) Các linh hồn thai nhi & mồ côi
7. (7) Các linh hồn
8. (5) Xin như ý
9. (2) Linh hồn Maria
10. Linh hồn Têrêsa
11. (2) Linh hồn Đaminh
12. Linh hồn Antôn
13. Linh hồn Phêrô
14. Linh hồn Phaolô
15. Linh hồn Luxia
16. Linh hồn Rosa
17. Linh hồn Giuse & Phêrô
18. Linh hồn Christopher va các linh hồn
19. Linh hồn Phanxicô Xavie Trần Quang Thảo
20. Linh hồn Giuse, các Linh hồn Thai nhi
21. Linh hồn Maria, Giuse và Đamien
22. Linh hồn Maria Bùi Thị Lệ Hoa
23. Linh hồn Têrêxa Nguyễn Đào Kim Anh
24. Hai linh hồn Phêrô, Linh hồn Anna và các linh
hồn mồ côi
25. Linh hồn Phêrô Tạ Quang Lịch & các linh hồn
Tiên Nhân
26. Linh hồn Giuse Nguyễn Sự
27. Linh hồn Gioan Baotixita
28. Linh hồn Maria, các thai nhi và tiên nhân
29. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Tỏ
30. Linh hồn Antôn và Mattha
31. Linh hồn Giuse và Catarina
32. Linh hồn Phêrô Trần Đô
33. Linh hồn Giuse Phạm trung Hiếu
34. Linh hồn Maria Lưu Thị Rose
35. Linh hồn Giuse Bùi Mạnh Tín
36. Linh hồn Vinh Sơn & Maria
37. Linh hồn Lucia Nguyễn Thị Biếu
38. Linh hồn Vincentê Lý, Maria Lý & Têresa
Thúy Liễu
39. Linh hồn Đaminh & Maria

There is no quota of minutes one has to pray or play
each day. Simply keep the following six principles in
mind:
1. Strive to do God’s will - and want to do His will more than your own (Lk 22:42; Mt 6:10; CCC 2632).
2. Keep all activities, including your eventual career,
in balance with other aspects of life. These activities
should not interfere with family relationships or with
your basic religious commitments (1 Tm 6:11-12).
3. Make your faith an intergral part of your life in all
activities. People should know you are a person of
integrity no matter what activity you are doing (Mt
5:14-16).
4. Challenge yourself to grow in prayer and in your
understanding of God.
5. Set some goals that balance your growth in faith with
your growth in life’s other activities. (For example, read
one religious book for every secular book you read.)
Also, you could pray an extra ten minutes every day
that you go surfing.
6. Stay in a state of grace (Jude 21) by avoiding serious
sins.
If you keep this type of concern for spiritual growth
in mind, you will be on an excellent course towards
holiness.

HỢP Ý CẦU NGUYỆN

Xin giáo xứ cùng chung lời cầu nguyện cho những người
yếu đau bệnh tật:
1.
2.
3.
4.

Bà Trịnh Thị Kim
Ông Trần Văn Phú (Legio)
Bà Đỗ Thị Hoa
Những người đang bị lây nhiễm
COVID-19

TIỀN THU TRONG TUẦN

30/10/2022
		
01/11/2022

$15,154
$200		
$6,194		

quyên trong thánh lễ
quyên trên mạng
quyên Lễ Các Thánh

TIỀN CÁC EM ỦNG HỘ

Tính đến ngày 3 tháng 11, 2022, tổng số tiền cắc
ủng hộ nhận được là $9,855. 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.
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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:
H&A Airconditioning  		
Hồ Minh Thông  			
Lâm Nguyễn Xuân Thao  		
Kim Vo  				
Koicha LLC  			
Vũ Đức Vương  			
A/C Vinh - Cúc
 		
Pho Quang Luu  			
Phong Doan  			
Ô/B Nguyễn Đình Tiến  		
Eliz Hoa (LCTX)  			
Que Ngo  				
Bà Trần Dương  			
Nguyen Thanh Timothy  		
Nguyễn Tấn Đạt			
Ẩn danh				
Trần Long				
Tiền các em đóng góp

$1,000
$500
$300
$200
$250
$100
$25,000
$1,000
$200
$3,000
$200
$200
$200
$200.
$300
$2,000
$100
$728

THÔNG BÁO

Tính đến ngày 3 tháng 11, 2022, tổng số tiền ủng hộ
là $1,748,413. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị
và gia đình.

Gíáo xứ đang dự định sẽ thực hiện một bảng
lớn để khắc tên các cha đã và đang phục vụ cho
giáo xứ, sống cũng như đã qua đời, để tỏ lòng
quý mến và tri ân các ngài. Hiện tại chúng ta
đã có 6 cha xứ và 6 cha phó. Để tấm bảng được
trang trọng, chúng tôi kêu gọi những ai muốn
đóng góp ủng hộ xin liên lạc với Văn phòng
giáo xứ. Xin cám ơn tất cả quý Ông Bà, Anh,
Chị, Em đã luôn mở lòng rộng rãi giúp đỡ giáo
xứ trong mọi công việc chung.
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THÔNG BÁO TÔN VƯƠNG

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm (LMTT), giáo xứ Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam xin kính mời Cha linh hướng,
quý Cha, quý Thầy Phó tế cùng quý anh em LMTT và
gia đình bớt chút thời gian đến tham dự
Buổi Tôn Vương Thánh Tâm Chúa
Tại tư gia của anh chị Long - Phương
Địa chỉ : 11414 Sleepy Hollow Trail Ln.
Houston ,tx 77089
Vào lúc 3g chiều ngày Chúa Nhật 06/11/22
Kính mong sự có mặt đông đủ của quý Cha, quý Thầy
và quý anh em LMTT để cùng tôn vương làm sáng
danh Chúa đến với mọi người, mọi nơi!
Đoàn trưởng Giuse Đinh văn Ngọc

ỦNG HỘ BỌC GHẾ
TRONG NHÀ NGUYỆN

Tính đến ngày 03 tháng 11, 2022, tổng số tiền ủng
hộ đã nhận được là $11,220. 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.

LỄ QUAN THẦY GIÁO XỨ /
KÍNH CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
THỨ BẢY 19/11/2022:
6g chiều
Ca nguyện tôn vinh Các Thánh Tử Đạo
		
Việt Nam
7g tối 		
Lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
		
quan thầy giáo xứ

LỄ BỔN MẠNG
LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm (LMTT) xin kính mời quý
anh em đoàn viên cùng gia đình tham dự thánh lễ của
đoàn lúc 9g sáng Chúa Nhật ngày 13/11/22 là tuần thứ
hai hằng tháng.
Sau đó, kính mời quý anh em và gia đình cùng tham
dự thánh lễ mừng bổn mạng liên đoàn vào lúc 11g sáng
cùng ngày. Kính mong quý anh em sắp xếp thời gian
cùng tham dự. Xin chân thành cảm ơn!
Thay mặt đoàn,
Đoàn trưởng Giuse Đinh văn Ngọc

CHÚA NHẬT 20/11/2022:
7g sáng
Lễ bình thường
9g sáng
Viếng linh hài Các Thánh Tử Đạo
9g30 sáng
Rước kiệu Cung nghinh Chúa Kitô Vua
		
Vũ Trụ và Linh hài Các Thánh Tử Đạo
10g sáng
Lễ Đại trào
6g chiều
Lễ bình thường
CHÚ Ý:
Giáo xứ sẽ không có lễ 11 giờ sáng như
thường lệ ngày Chúa Nhật 20 tháng 11.
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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

Liên Lạc Trong Giáo Xứ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 		
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm		
Huynh Đoàn ĐaMinh			
Đoàn Tông Đồ Fatima			
Hội Thánh Phêrô Phaolô		
Hội Legio Mariae			
Phong Trào Cursillo			
Phong Trào Lòng Thương Xót Chúa
Phong Trào Thánh Linh		
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể
Trưởng Ban thánh Nhạc		
Ca Đoàn Thánh Giuse			
Ca Đoàn Dũng Lạc			
Ca Đoàn Đức Mẹ Lên Trời		
Ca Đoàn Thánh Gia			
Ca Đoàn Encounter			
Ca Đoàn Thánh Linh			
Thừa Tác Viên Thánh Thể		
Ban Nghi Lễ				
Ban Giúp Lễ				
Ban Truyền Bá Đức Tin		
Ban Trật Tự				
Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân
Giáo Lý Tân Tòng			

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

B. Lena Lan 832-858-5422
Ô. Ngọc 281-248-1653
Ô. Bình 832-475-3393
Ô. Triệu 713-899-8981
Ô. Đại 832-860-1587
B. Kim-Oanh 713-870-7091
B. Lan 713-291-3514
B. Eliz. Hoa 713-459-5171
B. Hồng-Ngọc 713-859-7539
Cory Hạ 832-867-2679
Lê Hoàng 832-506-9070
Nguyễn Tuấn 401-256-8624
Phan Anh 281-772-2049
Nguyễn Đức 281-546-6771
Thu Trinh 832-641-3929
Vương Hùng 612-220-2246
B. Xuân 713-972-2514
Ô. Quý 281-857-5869
Ô. Tạ Thường 832-577-1922
Liên Anh 832-766-0920
PT. Lê Văn Rõ 832-686-1982
Ô. Chính 832-230-9878
Ô. Việt 832-449-2132
TC. Tú + Trinh 832-744-0634

QUYÊN TIỀN LẦN HAI
Chúng ta sẽ có quyên tiền lần thứ hai tuần này để giúp quỹ Hưu
Dưỡng của các cha trong tổng địa phận.
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.

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.
Trang 9

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

Vua. - Đáp.
2) Biển khơi và muôn vật trong đó hãy rống tiếng lên,
cả địa cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế. Các
sông ngòi hãy vỗ tay reo, đồng thời các núi non hãy
hân hoan nhảy nhót. - Đáp.
3) Trước thiên nhan Chúa vì Người ngự tới, vì Người
ngự tới cai quản địa cầu. Người cai quản địa cầu với
đức công minh, và cai quản chư dân trong đường chính
trực. - Đáp.
BÀI ĐỌC II: 2 Tx 3, 7-12
“Nếu ai không muốn làm việc thì đừng có ăn”.

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.

THÔNG BÁO

Xin mời quý gia đình có thân nhân được chôn cất tại
nghĩa trang và thân hữu cùng đến tham dự Thánh lễ cầu
cho linh hồn thân nhân vào dịp Lễ Các Linh hồn:
Tại: Nghĩa trang South Park
1310 N. Main St., Houston TX 77581
Vào lúc: 10g sáng Chúa Nhật
Ngày mùng 6 tháng 11, 2022.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Thêxalônica.
Anh em thân mến, chính anh em biết phải noi gương
chúng tôi thế nào, bởi vì chúng tôi đã không lười
biếng lúc ở giữa anh em, cũng không ăn bám của ai,
nhưng chúng tôi làm lụng khó nhọc vất vả đêm ngày,
để không trở nên gánh nặng cho người nào trong anh
em. Không phải chúng tôi không có quyền, nhưng là
để nêu gương cho anh em, để anh em bắt chước chúng
tôi. Bởi vì khi chúng tôi còn ở với anh em, chúng tôi
đã truyền dạy anh em rằng: “Nếu ai không muốn làm
việc, thì đừng có ăn”. Vì chúng tôi nghe tin có một số
người trong anh em sống nhàn cư, chẳng làm việc gì
hết, nhưng lại dây mình vào mọi việc. Đối với những
hạng người đó, chúng tôi mời gọi và khuyến cáo họ
trong Chúa Giêsu Kitô, để họ yên hàn làm việc và dùng
lương thực mình tìm ra. Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: Mt 24, 42a và 44
Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng,
vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. - Alleluia.

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU

TIN MỪNG: Lc 21, 5-19
“Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các
con”.

Chúa Nhật Tuần 33 Thường Niên Năm C
BÀI ĐỌC I: Ml 4, 1-2a (Hl 3, 19-20)
“Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên
cho”.
Trích sách Tiên tri Malakhi.
“Đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả
những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như
rơm rạ, ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại
cho họ cội rễ ngành chồi gì cả, Chúa các đạo binh phán
như vậy. Phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh
danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc
lên cho, mang theo sự cứu chữa trong cánh Người”.
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 97, 5-6. 7-8. 9
Đáp: Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường
chính trực (x. c. 9).
Xướng:
1) Hãy ca mừng Chúa với đàn cầm, với cây đàn cầm,
với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran,
tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang
hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu
phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này
sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào
mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng:
“Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu
nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán:
“Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối. Vì chưng,
sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng:
‘Chính ta đây và thời giờ đã gần đến’. Các con chớ đi
theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn
lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã,
nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.
Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này
sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với
nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi; sẽ
có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ
trên trời và những điềm lạ cả thể. Nhưng trước những
điều đó, người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các
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con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến
trước mặt các vua chúa quan quyền vì danh Thầy; các
con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều
này trong lòng, là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại
thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi
và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không
thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà

CẦN NGƯỜI

Hãng bảo hiểm y tế cần tuyển một
nhân viên để lo về truyền thông và
bảo quản trong công ty. Công việc
đòi hỏi đối thoại thông thạo bằng
tiếng Anh và tiếng Việt, phải đi đến
các cơ sở địa phương trong phạm vi
Houston và vùng phụ cận nên cần lái
xe (mileage reimbursed). Xin liên lạc
với Anh Long 832-264-5387 hay gửi
resume về stvenpham@yahoo.com.

con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ
bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh
Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ
chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được
linh hồn các con”. Đó là lời Chúa.

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

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
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Xin ủng hộ Tiệc Gây
Quỹ Nới Rộng Thánh Đường
của Giáo xứ
vào ngày Chúa Nhật,
4 tháng 12, 2022,
lúc 5g chiều
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