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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 1 Mùa Vọng Năm A    27 Tháng 11 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 

ĐỂ CHÚA BAN ÁNH SÁNG
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LỊCH PHỤNG VỤ  - Tuần 1 Mùa Vọng
27 Tháng 11, 2022 - 3 Tháng 12, 2022 

CHÚA NHẬT 27/10/2022
  BÀI ĐỌC I: Is 2, 1-5
  “Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để
  hưởng bình an đời đời”.
  BÀI ĐỌC II:  Rm 13, 11-14
  “Phần rỗi chúng ta gần đến”.
  TIN MỪNG:  Mt 24, 37-44
  “Hãy tỉnh thức để sẵn sàng”.

THỨ HAI 28/11/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Is 2, 1-5 hoặc Is 4, 2-6
  TIN MỪNG:  Mt 8, 5-11

THỨ BA 29/11/2022  
  BÀI ĐỌC I:  Is 11, 1-10 
  TIN MỪNG:  Lc 10, 21-24

THỨ TƯ 30/11/2022  Thánh Anre, Tông đồ - Lễ kính
  BÀI ĐỌC I:    Rm 10, 9-18
  TIN MỪNG:  Mt 4, 18-22

THỨ NĂM 01/12/2022     
  BÀI ĐỌC I:  Is 26, 1-6
  TIN MỪNG: Mt 7, 21. 24-27

THỨ SÁU 02/12/2022  
  BÀI ĐỌC I:   Is 29, 17-24
  TIN MỪNG:  Mt 9, 27-31

THỨ BẢY 03/12/2022  Thánh Phanxico Xavier, Linh 
mục - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:  Is 30, 19-21. 23-26
  TIN MỪNG:  Mt 9, 35 - 10, 1. 6-8

TIỀN THU TRONG TUẦN
20/11/2022  $14,135  quyên trong thánh lễ
  $150  quyên trên mạng
  $4,119  quyên lần hai

ĐỂ ĐỨC KITÔ CHIẾU ÁNH 
SÁNG CỦA NGÀI TRONG 
TĂM TỐI CỦA CHÚNG TA

Hãy dành vài phút hình dung  bạn đang 
ở trong một phòng tối. Bạn không trông 
thấy gì hết. Rồi bạn hãy hình dung ra 
cây nến Mùa Vọng chúng ta đốt lên 
lúc đầu lễ được mang vào căn phòng 
tối đó. Điều gì xẩy ra cho bóng tối đó? 
Ánh sáng chiếu tỏa ra và bóng tối tan biến trước ánh sáng 
của cây nến mùa vọng.  Đăy chính là lời hứa trong Mùa 
Vọng. Lời hứa cây nến trong phòng tối. Lời hứa của ánh 
bình minh ló hiện ở chân trời. Lời hứa bóng tối không thể 
đứng vững trước mặt cho dù chỉ là một ánh sáng leo lét rất 
nhỏ bé. 

Thời điểm này là mùa được đánh dấu bởi ánh sáng lung 
linh của những cây nến. Khi chúng ta bước vào mùa thánh 
này, chúng ta phải là những người canh thức, tìm kiếm 
những ánh sáng này, nóng lòng ngóng đợi ánh bình minh.
Đây không phải chỉ đơn thuần là mùa đi mua sắm và tiệc 
tùng. Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta về những sinh hoạt 
đó và sự mù tối nó có thể gây nên. Thay vì thế, Ngài kêu 
gọi chúng ta tỉnh thức và sẵn sàng cách khác thường.
 
Giống như chúng ta để ý đến ánh sáng của vòng hoa Mùa 
Vọng lúc đầu lễ, chúng ta được mời gọi trong suốt Mùa 
Vọng hướng nhìn lên ánh sáng của Đức Kitô. Chúng ta 
được mời gọi để  Đức Kitô đem ánh sáng của Ngài vào 
trong sự tăm tối của chúng ta. Chúng ta được mời gọi 
sống tỉnh thức đón Chúa đang đến.  Bây giờ là lúc chúng 
ta phải chỗi dạy khỏi giấc ngủ, bỏ đi những việc làm của 
bóng tối, mặc lấy giáp binh ánh sáng, tiến lên đỉnh núi 
cao nhất, nơi mà ánh sáng của Đức Kitô được nhìn thấy tỏ 
tường nhất.  

Đỉnh núi này được thấy nơi cung thánh ở đây.  Khi chúng 
ta tiến lên để đón nhận Ánh Sáng Lời Chúa trong Thánh 
Lễ, xin cho chúng ta được tăng sức mạnh để mài dũa các 
thanh kiếm, luỡi cầy, mũi đòng thành những kéo cắt tỉa - 
để làm công việc mà Đức Kitô đến để làm ở thế gian. Xin 
cho Bí Tích chúng ta cử hành trở nên ánh sáng cho thế 
gian.

ALLOW CHRIST TO BRING 
HIS LIGHT TO OUR DARKNESS 

Take a moment to imagine yourself in a dark room. You 
cannot see anything. Now, imagine the candle we lit at the 
beginning of this liturgy being carried into that dark room. 
What happens to the darkness? The light is scattering  and 
the darkness fleeing before the light of our Advent candle.
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This is the promise of Advent. It is the promise of a candle 
in a dark room. The promise of the dawn breaking over 
the horizon. It is the promise that the darkness cannot 
stand in the presence of even a small light.

This season, then, is a season marked by the growing 
light of these candles. As we enter into this holy season, 
we must be watchers, searching for these lights, eagerly 
awaiting the dawn.  This is not simply a time for shopping 
and parties. Jesus warns us about such activity and the 
blindness it can produce. Instead, he calls us to be atten-
tive and ready in a fundamentally different way.  

Just as we focused our attention on the light of our Advent 
wreath to begin this liturgy, we are called throughout this 
season to focus our attention on Christ’s light. We are 
invited to allow Christ to bring his light to our darkness. 
We are called to stay awake to God who draws near.  The 
hour is now for us to awake from sleep, to throw off the 
works of darkness, to put on the armor of light, to stream 
toward the highest mountain, where Christ’s light can be 
seen most fully. 

This mountain is represented here in our sanctuary. As we 
climb toward the altar to receive the Light of the World in 
this Eucharist, may we be empowered to beat our swords 
into plowshares and our spears into pruning hooks – to do 
the work Christ came to carry out in our world. May we, 
in this blessed sacrament, be made light for the world

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Trong Thánh Lễ, sao mà bánh và rượu 
lại là Mình và Máu Chúa được? Khi em 
nhìn thấy bánh mì, đâu có thấy thịt hay da. 
Hơn nữa, rượu không đủ đậm để thành 
máu.” John D., 14 tuổi. 
Đ: Bạn nói đúng vì trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta 
không thấy thịt và máu của Chúa Kitô ở dạng tự nhiên. 
Thánh Thể là một bí tích, có nghĩa là một dấu chỉ (1 
Cr 11:26; GLCG 11:30-31). Dấu hiệu có thể được 
phân biệt (nhìn, nghe, cảm nhận, nếm hoặc chạm vào) 
nhưng không phải xác thịt thực sự của Chúa Kitô. Vì 
thế chúng ta phải có niềm tin vào thực tại vô hình (Ga 
20:29). 
 
Một ví dụ là bạn không thể nhìn thấy tội lỗi của mình 
được tha thứ trong Bí tích Rửa Tội. Bạn chỉ thấy là 
nước đổ lên người bạn (cảm giác ướt). Tuy nhiên, 
chúng ta đã cảm nhận thực sự là tội lỗi mình được tha 

thứ qua phép Rửa tội (Công vụ 2:38, 22:16; CCC 
265). Chúng ta chỉ có thể phân biệt (cảm nhận) nước 
nhưng phải có niềm tin để nhận rằng sự tha tội đã thực 
sự xảy ra.  Trong phép Thánh Thể, tất cả những gì 
chúng ta thấy là hình ảnh bánh và rượu. Thực tại vô 
hình là Mình và Máu vinh hiển của Đức Kitô, linh hồn 
và thần tính của Người (Lc 22:19-20; Mt 26:26-28; 
GLCG 1413). 
 
Trên đời, những gì chúng ta thường gặp đều có bản  
chất và ngẫu nhiên.  Bản chất là sự vật mà tự nó tồn tại 
chứ không phải là một khía cạnh của cái gì khác. Theo 
nghĩa này, một cái cây, một chiếc xe hơi và một con 
người là những “bản chất”. Nhưng những thứ này cũng 
có những đặc điểm không tồn tại riêng lẻ.  Hãy nghĩ 
thế này: một cái cây có lá màu xanh lá cây hoặc màu 
nâu. Một chiếc xe có màu đỏ hoặc xanh lá cây. Một con 
người có thể cao hoặc thấp. Những đặc điểm này có 
thể thấy được, nhưng chúng không tồn tại một mình; 
chúng tồn tại như những thuộc tính của những thứ khác. 
Chúng ta không bao giờ đụng chạm với “đỏ” hoặc 
“cao”. Những đặc điểm này tồn tại, nhưng chỉ trong 
những thứ có màu đỏ hoặc cao - chiếc xe đó hoặc cậu 
bé đó. Chúng ta gọi những đặc điểm như vậy là ngẫu 
nhiên (theo ngôn ngữ học; không phải theo nghĩa thông 
thường của từ này là điều ngoài ý muốn). 
 
Bí tích Thánh Thể cũng có cả bản chất và ngẫu nhiên. 
Khi linh mục truyền phép Thánh Thể, phần ngẫu nhiên 
của bánh và rượu vẫn còn đó trong khi bản chất của 
chúng được biến đổi thành Mình và Máu Chúa Kitô. 
Thánh Thể trông giống như bánh và rượu và có vị như 
bánh và rượu, nhưng đã thực sự biến thành Mình và 
Máu Chúa Kitô (1 Cr 10:16, 11:23-25; GLCG 1375). 
 
Thông thường, một thay đổi bản chất thường nghĩa 
là một thay đổi ngẫu nhiên, bởi vì các ngẫu nhiên của 
một thứ vật thường đi cùng với bản chất. Nhưng trong 
Thánh Thể, Thiên Chúa duy trì một cách siêu nhiên các 
đặc điểm của bánh và rượu (màu sắc, hình dạng, mùi vị, 
v.v.) mặc dù bản chất đã thay đổi thành Mình và Máu 
Chúa Kitô (GLCG 1374). 
 
Tại sao Thiên Chúa giữ lại những ngẫu nhiên của bánh 
và rượu? Ít nhất vì năm lý do sau đây:
 
1. Thiên Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Kitô 
là nguồn sống tinh thần cũng như thể xác của chúng ta 
bằng cách dùng hình bánh và rượu là những thứ nuôi 
thể xác (Ga 6:55-58). Thiên Chúa thường liên kết vật 
chất và tinh thần với nhau. 
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2. Thiên Chúa trở nên một với chúng ta về thể lý 
khi chúng ta ăn bánh Thánh. Rước lễ là phương pháp 
kết hợp với chúng ta cách thiêng liêng (Ga 6:56; 1 Cor 
10:16; GLCG 1416). Theo đúng nghĩa đen, Chúa Giê-
su dùng những ngẫu nhiên bình thường của bánh và 
rượu, trong khi vẫn giữ bản chất thần thánh/con người 
của mình. Ngài làm điều này với bánh và rượu, những 
thứ được nuốt vào cơ thể để thành một phần của chúng 
ta.
 

3. Yếu tố bánh và rượu được lấy từ bữa ăn Vượt Qua 
của người Do Thái (Lc 22:15; GLCG 1409).  Khi làm 
vậy, Thiên Chúa liên kết Thánh Thể với giao ước của 
Ngài với dân tộc Do Thái. 
 

4. Chúa muốn liên kết Thánh Thể với mọi bữa ăn. Khi 
thức ăn được ban phước, chúng ta nhìn nhận Chúa 
là Chúa của cuộc đời chúng ta và của tạo vật. Bí tích 
Thánh Thể là hành động nhìn nhận tối cao (1 Cr 11:26), 
vì qua đó chúng ta dâng tặng phẩm quí nhất của Thiên 
Chúa ban cho chúng ta là Chúa Giêsu, trở lại với Ngài. 
Và với Bí tích Thánh Thể, chúng ta cũng dâng mình 
cho Chúa. 
 

5. Như thánh Augustinô đã nói, Bí tích Thánh Thể, qua 
hình thức bánh và rượu, nhắc nhở chúng ta rằng “từ 
nhiều hạt lúa mì, chúng ta nên một ổ bánh; từ nhiều quả 
nho, một chai rượu” (Sermo 227.1).
(Câu hỏi #85 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “At Mass, how is the bread and wine God’s Body 
and Blood?  When I see the bread, I don’t see flesh 
or skin.  Also, the wine is not thick enough to be 
blood.”  John D., 14.
A: You are right that in the Eucharist we do not see the 
flesh and blood of Christ in their natural forms.  That’s 
because the Eucharist is a sacrament, which means it is 
a sign (1 Cor 11:26; CCC 11:30-31).  The sign can be 
discerned (seen, heard, felt, tasted, or touched) but not 
Christ’s actual flesh.  So we have to have faith in the 
invisible reality (Jn 20:29).

For example, you cannot see your sins being forgiven in 
baptism.  All you see is water being poured on you (and 
all feel is wet).  Yet we really and truly have our sins 
removed with baptism (Acts 2:38, 22:16; CCC 265).  
We can discern (feel) the water.  We have to have faith 
that the forgiveness of sins actually took place.  In the 
case of the Eucharist, all we see are the appearnaces of 
bread and wine.  The invisible reality is Christ’s glori-
fied Body and Blood, His soul and divinity (Lk 22:19-

20; Mt 26:26-28; CCC 1413).

Things we encounter have substance and accidents.  
Substance refers to the thing itself that exists in itself 
rather than as an aspect of something else.  A tree, a car 
and a human being are “substances) in this sense.  But 
these things also have certain qualities or characteristics 
that do not exist on their own but in them.  Think of it 
this way: A tree may have green leaves or brown.  A 
car may be red or green.  A human may be tall or short.  
These characteristics are real, but they don’t exist on 
their own; they exist as attributes of other things.  We 
never for instance, run into “redness” or “tallness”.  
These qualities exist, but only in things that are red or 
tall - that car or that boy.  We call such qualities the ac-
cidents (in technical language; not in the ordinary sense 
of the word, that is, something unintended).

The Eucharists has both substance and accidents.  When 
the priest consecrates the Eucharist, the accidents of 
bread and wine remain while their substance is changed 
into the Body and Blood of Christ.  The Eucharist looks 
like bread and wine and tastes like bread and wine, but 
has really and truly changed into the Body and Blood of 
Christ (1 Cor 10:16, 11:23-25; CCC 1375).

Ordinarily, a change of substance would mean a change 
in accidents, for the accidents of a thing usually go 
along with the substance.  But in the Eurcharist God su-
pernaturally maintains the accidents of bread and wine 
(the color, shape, taste, smell, etc.) despite changing 
their substance to that of the Body and Blood of Christ 
(CCC 1374).

Why does God retain the accidents of bread and wine? 
For at least five reasons:

1. God reminds us that Christ is the source of our spir-
itual as well as physical life by using the appearance 
of bread and wine, which help give us physical life (Jn 
6:55-58).  God often links the physical and spiritual 
together.
 

2. God becomes one with us physically as we eat the 
Eucharistic elements.  This communion is a means of 
joining with us spiritually (Jn 6:56; 1 Cor 10:16; CCC 
1416).  Jesus literally takes on the accidents normal to 
bread and wine, while keeping his divine/human sub-
stance. He does this with the accidents of bread and 
wine, which are taken into our bodies to become part of 
us.
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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. 

3. The elements of bread and wine are taken from the 
Passover meal of the Hebrews (Lk 22:15; CCC 1409).
Thus God links the Eucharist to His covenant with the 
Jewish people.
 

4. God wants to link the Eucharist with every meal.  
When food is blessed, we acknolwedge God as Lord of 
our lives and of creation.  The Eucharist is the supreme 
act of acknowledgement (1 Cor 11:26), for in it we offer 
God’s supreme gift to us, Jesus, back to Him.  And with 
the Eucharist, we also offer ourselves to God.
 

5. As St. Augustine says, the Eucharist, in keeping the 
appearance of bread and wine, reminds us that “from 
many grains we are made one loaf; from many grapes, 
one vintage” (Sermo 227.1).  

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

ĐỘNG THỔ
Chiều thứ Bảy 19/11/2022, Cha Xứ, Cha Phó, hai Thầy 
phó tế cùng Hội đồng Mục Vụ đã cử hành nghi thức động 
thổ xây cất nhà thờ mới. Cầu xin Chúa thương ban cho 
công trình xây cất được hoàn thành tốt đẹp như dự tính.
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BANNS – Ordination to the Diaconate for 
VICTOR TU TANG

TOM VAN HO
ANTHONY TU NGUYEN

It is herewith announced that the three named above, are 
candidates for the Order of Diaconate will be ordained 
deacons on Friday, February 17, 2023, at a Mass to be 
celebrated by Daniel Cardinal DiNardo, Archbishop of 
Galveston-Houston.
  
If any persons know of a serious reason why this candi-
date should not be called to ordination, please notify 
Deacon George Silva, Director of Formation
Office of the Diaconate
Archdiocese of Galveston-Houston
281-543-2986
george.silva@smseminary.com.

Please keep Victor and Trinh, Tom Van and Thanh, and 
Anthony and Leslie in your prayers as they prepare for 
ordination into this sacred ministry.  May they always be 
faithful to the diaconal ministry of service of word, litur-
gy, and charity to which they are about to be ordained.  
This announcement is in compliance with Canon 1051:2 
of the Code of Canon Law

RAO - Phong chức Phó Tế cho 
TĂNG TÚ VICTOR 

HỒ VĂN THANH TOM 
NGUYỄN TÚ ANTHONY

Giáo phận xin thông báo là ba Thầy có tên nêu trên, là ứng 
viên của khóa học Phó tế 2023 và sẽ được truyền chức 
phó tế vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2023, do Đức 
Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám mục Galveston, cử 
hành tại Houston. 
   
Những ai biết lý do nghiêm trọng tại sao các ứng viên này 
không nên được truyền chức vụ, xin vui lòng thông báo: 
Deacon George Silva, Giám đốc Huấn Luyện Ơn Gọi 
Văn phòng Đặc Trách Phó Tế 
Tổng giáo phận Galveston-Houston 
281-543-2986 
george.silva@smseminary.com. 
 
Xin nhớ đến các thầy cô Victor Tú và Trinh, Tom Thanh 
và Thanh, và Anthony Tú và Leslie Dung trong lời cầu 
nguyện của bạn để họ luôn trung thành với nhiêm vụ Phó 
tế là phục vụ lời Chúa, phụng vụ và bác ái mà họ sắp được 
truyền chức. 
Phần Rao này là tuân theo Điều 1051: 2 của Bộ Giáo luật 
Cannon Law.
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CẢM TẠ - THANK YOU

Giáo xứ xin cám ơn các mạnh thường quân sau đây 
đã đóng góp cho Tiệc Gây Quỹ 4 tháng 12, 2022:

Hung V Tran     $2,000 
Trần Long      $100 
Lam Trường (Gđ Võ Hứa)    $100 
Mr. Long      $1,000 
Nguyễn Văn Nhất     $1,000 
Steven Roberts & Kim loan    $200 
Ẩn Danh      $500 
Mai Hùng Cườung     $3,000 
Nguyễn Chí Thắng     $400 
Elizabeth Hoang     $200 
Thầy Tú-Trinh (Anthony)    $9,000 
Trần Thanh Chiêu     $500 
Bún Bò Huế Đức Chương 3    $2,000 
Thầy Cô Thanh-Thanh   $5,000
Thach V  & Lo Bui    $1,000
Hoi Thi Vu & Hoàng Văn Long $200
Ninh Air    $200

Tổng cộng là $26,400.  Xin Chúa trả công bội hậu 
cho tất cả Quý vị và gia đình quý vị.

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

   Hồ Thị Hiền     $1,000 
   Thông Vũ & Kim ghi    $3,000 
   Paul & nhung Nguyen    $1,000 
   Bùi Đức Khuê     $500 
   Lam Huynh     $200 
   Tam Huynh     $200 
   Trần Minh Thiện     $200 
   John Pham      $100 
   Đinh Sơn Hà     $200 
   Tính Vũ & vui Pham    $1,000 
   Vũ Thị Đào (Vũng Tàu VN)   $1,000 
   Nguyễn Mai Nguyên    $1,000 
   Nguyền Tony     $500 
   Bà Bùi Na      $100 
   Ẫn Danh      $2,000  
   Bà Nguyền Thanh Bình  $500
   Tiền các em đóng góp   $589

Tính đến ngày 22 tháng 11, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,818,891. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 
và gia đình.

Xin cám ơn Anh Chị Minh Nghi đã ủng hộ hai bộ 
nến mùa Vọng, trị giá $500.

CHÚC MỪNG
Thứ Bảy 19 tháng 11 vừa qua, Cha Xứ đã ban Bí tích Hôn 
Phối cho Anh Nguyễn Anh Vũ và Chị Trần Nam Phương.  
Giáo xứ xin chúc mừng Anh Chị Vũ Phương và cầu chúc 
cho gia đình mới luôn được hạnh phúc bên nhau.

CÁM ƠN
Tuy trời mưa gió bão bùng nhưng gia đình họ Hoàng-Vũ 
và các thân hữu đã không quản ngại đến làm hang đá cho 
giáo xứ trong tuần vừa qua.  Công trình này phải mất ba 
ngày.  Chắc chắn tuần sau chúng ta sẽ có hình ảnh một 
hang đá thật hoành tráng khi đã hoàn tất.  Giáo xứ xin cám 
ơn công khó của các anh chị.  Xin Thiên Chúa trả công 
bội hậu cho gia đình các anh chị.

CÁM ƠN
Giáo xứ xin cám ơn quý mạnh thường quân đã ủng hộ 
phần khắc tên cho các cha trong Vườn Cầu Nguyện.  

Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý vị.

CHÚA NHẬT 4 THÁNG 12, 2022
Chúng ta sẽ không có lễ 5 giờ chiều vì phải dành chỗ 
sửa soạn cho tiệc Gây Quỹ.
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Ý XIN LỄ TUẦN NÀY

1. Xin tạ ơn 
2. (2) Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ; xin bình an gia đình
3. Gia đình xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ  
4. Tạ ơn  30 năm thành hôn 
5. Tạ ơn và cầu bình an cho gia đình
6. Xin được bình an  
7. (2) Cầu bình an cho gia đình
8. (2) Xin đi đường được bình an  
9. (2) Cầu cho linh hồn cha mẹ
10. Cầu cho tiên nhân, ông bà và cha mẹ   
11. (4) Cầu cho linh hồn tiên nhân nội ngoại
12. Các linh hồn nội ngoại 
13. Các linh hồn tổ tiên 
14. Các linh hồn & xin bình an cho gia đình 
15. Các linh hồn thai nhi  
16. (3) Các linh hồn mồ côi
17. (3) Các linh hồn   
18. (3) Xin như ý 
19. Linh hồn Cha Giuse Vũ Thành
20. Linh hồn Gioan Baotixita và Martha
21. Giỗ 4 năm Linh hồn Inê
22. Linh hồn Đaminh và Giuse
23. Hai linh hồn Maria Ngảnh và Niêm
24. Linh hồn cha Thibauld và các ân nhân
25. Linh hồn Đaminh Nguyễn thế Tiến
26. Linh hồn Đaminh và Maria
27. Linh hồn Gioan Kim, Maria, Cosma và Anna
28. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Kim Oanh
29. Các linh hồn Đaminh Hươn, Maria Huệ, Maria 

Hà và Giuse Thanh
30. (2) Linh hồn Phêrô Nguyễn V. Mậu
31. (2) Linh hồn Giuse Nguyễn V. Nhất
32. Linh hồn Đaminh, Matta, Gioan Baotixita . . .
33. Linh hồn Đaminh và Giuse
34. Các linh hồn Maria, Têrêsa, và các linh hồn
35. Lễ giỗ 24 năm Linh hồn Barnabe
36. Lễ giỗ 26 năm Linh hồn Teresa và linh hồn tiên 

nhân
37. Linh hồn Cha Thibault và các ân nhân 
38. Linh hồn Cố Đaminh Nguyễn Thế Tiến 
39. Linh hồn Đaminh và Maria 
40. Linh hồn Gioakim; Maria; Cosma và Anna 
41. Linh hồn Inê Linh hồn Gioan Baotixita & 2 

Linh hồn Mattha 
42. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Kim Oanh 
43. Linh hồn Maria; Linh hồn Terêsa và các linh 

hồn mồ côi 
44. Linh hồn Maria Ngảnh và Niêm 
45. Linh hồn Benedicto 

46. Linh hồn Luca 

47. (3) Linh hồn Maria 
48. Linh hồn  Giuse 
49. Linh hồn Lê Được Phi Dennis 
50. Linh hồn Đaminh & Maria  
51. Linh hồn Phaolo & Maria  
52. Linh hồn Anna Phạm Thị Nhiên  
53. Linh hồn Anton Nguyễn Văn Danh  
54. Linh hồn Phêrô Trần Hòa 
55. Linh hồn Đaminh-Maria  
56. Linh hồn Giuse Quang  
57. Linh hồn Pê lobenna   
58. (2) Linh hồn Phêrô   
59. Gioan Nguyễn Văn Công và các tiên nhân 
60. Linh hồn Giuse Quang   
61. Linh hồn Cecilia   
62. Linh hồn Giuse Maria   
63. Linh hồn Maria Tạ Thị Kim Thoa  
64. Linh hồn Anphongso, Maria và Đaminh   
65. Linh hồn Gioan & Rosa 
66. Linh hồn Đaminh 
67. Linh hồn Gioanbaotixita, Giuse, Maria và các 

linh hồn 
68. Các linh hồn họ Hoàng 
69. Linh hồn Matta, Cêcilia và linh hồn ân nhân
70. Linh hồn Matta 
71. Linh hồn Phêrô Trần  Văn Mô 
72. Linh hồn Giacôbê 
73. Xin ơn chữa lành, cầu cho linh hồn Matta, Nico-

las và các linh hồn thai nhi
74. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Phi
75. Linh hồn Giuse, Anna và Gioan Baotixita
76. Linh hồn Phêrô Lê Văn Liễu
77. Linh hồn Anna Lê Thị Đoản
78. Linh hồn Bà Cố Maria Lý Hồng

79. Linh hồn Maria Huỳnh Thị Lệ Hồng

PHÂN ƯU
Giáo xứ vừa nhận được tin buồn:

Ông Giuse NGUYỄN KHOA
đã được Chúa gọi về ngày 12 tháng 11, 2022, 

hưởng thượng thọ 89 tuổi.

Bà Cố Maria LÝ HỒNG
đã được Chúa gọi về ngày 13 tháng 11, 2022, 

hưởng thọ 71 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 Giuse và Maria về hưởng vinh 
phúc Trường sinh với Chúa trên nước hằng sống.
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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 03 tháng 12 năm 2022, tại Nhà Nguyện, trên lầu Đền 
Thánh, lúc 8g30 sáng.

GIẢI TỘI MÙA VỌNG 2022
Thứ Sáu 16 tháng 12, 2022 
 - Từ 7g30 chiều sẽ có 18 Cha ngồi tòa.  
Thứ Bảy 17 tháng 12, 2022 
 - Từ 4g30 chiều sẽ có 6 Cha ngồi tòa.

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.  Vì chỗ 
ngồi có giới hạn, xin quý vị sớm đặt bàn với Văn phòng Giáo xứ 
hay thành viên của ban Tổ chức.

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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nghèo khó cách chính trực. - Đáp.

2) Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở 
trong triều đại người cho tới khi mặt trăng không còn 
chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển 
kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất. - Đáp.

3) Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ 
quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. 
Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, 
và cứu thoát mạng sống người cùng khổ. - Đáp.

4) Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người 
còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ 
đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca khen 
người.- Đáp.

BÀI ĐỌC II: Rm 15, 4-9
“Chúa Kitô cứu rỗi hết mọi người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo 
huấn chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức và an ủi, 
chúng ta được cậy trông. Xin Thiên Chúa, nguồn kiên 
tâm và an ủi, ban cho anh em biết thông cảm với nhau 
theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn 
vinh Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa 
Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên 
Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em: để chứng tỏ 
sự chân thật của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô đã phục 
vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa 
cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa 
vì lòng nhân từ Người, như lời chép rằng: “Vì vậy, lạy 
Chúa, con sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa 
giữa các dân ngoại”.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 3, 4. 6
Alleluia, alleluia! - Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa 
đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn 
cứu độ của Thiên Chúa. - Alleluia.

TIN MỪNG: Mt 3, 1-12
“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ 
Giuđêa rằng: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần 
đến”. Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: 
“Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường 
Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng 
dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy 
giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền 
lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu 
phép rửa do tay ông trong sông Giođan.

Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng 
đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: “Hỡi nòi rắn 
độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ 

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng, Năm A

BÀI ĐỌC I:   Is 11, 1-10
“Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.
Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ 
gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, 
thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn 
ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần 
hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết 
kính sợ Thiên Chúa.

Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không 
lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công 
minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng 
chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài 
sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng 
tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình 
làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng.

Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; 
bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ 
dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung 
một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; 
sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng 
sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú 
sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm 
hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của 
Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như 
nước tràn đầy đại dương.

Ngày ấy gốc Giêsê đứng lên như cờ hiệu cho muôn 
dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được 
vinh quang.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 71, 2. 7-8. 12-13. 17
Đáp: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ 
triển nở trong triều đại người (c. 7).

Xướng:
1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho 
đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người 
đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người 
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- 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

THAM DỰ TIỆC GÂY QUỸ 
CỦA GIÁO XỨ - MÙNG 4 
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Quý vị sẽ được thưởng thức: 
- Những giọng hát từng làm thổn 
thức bao con tim người nghe cho tới 
khi ... các cha quyết định dâng mình 
cho Chúa.  
- Phần văn nghệ góp vui của anh chị 
em trong các ca đoàn.
- Phụ diễn không thể thiếu của Ban 
Văn Nghệ.
Xin đừng bỏ lỡ cơ hội!.

xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng 
với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta 
là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa 
quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái 
Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào 
không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần 
tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được 

lòng sám hối; còn Đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng 
hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính 
Đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và 
lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi 
thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề 
tắt”.  Đó là lời Chúa.
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