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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
		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 Lễ Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa Năm A   01 Tháng 01 Năm 2023

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 
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LỊCH PHỤNG VỤ  - Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa năm A
1 Tháng 1, 2023 - 7 Tháng 1, 2023 

CHÚA NHẬT 1/1/2023
  BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27
  “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ 
  chúc lành cho chúng”.
  BÀI ĐỌC II:  Gl 4, 4-7
  “Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ 
  nữ”.
  TIN MỪNG:  Lc 2, 16-21
  “Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám
  ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu”.

THỨ HAI 2/1/2023  Thánh Basil the Great và Gregory 
Nazianzen, Giám mục Tiến sĩ Hội thánh - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   1 Ga 2, 22-28
  TIN MỪNG:  Ga 1, 19-28

THỨ BA 3/1/2023  
  BÀI ĐỌC I:   1 Ga 2, 29 - 3, 6
  TIN MỪNG:  Ga 1, 29-34

THỨ TƯ 4/1/2023  Thánh Elizabeth Ann Seton, Trinh 
nữ - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:    1 Ga 3, 7-10
  TIN MỪNG:  Ga 1, 35-42

THỨ NĂM 5/1/2023  Thánh Gioan Neumann, Giám mục- 
Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:  1 Ga 3, 11-21
  TIN MỪNG: Ga 1, 43-51

THỨ SÁU 6/1/2023  
  BÀI ĐỌC I:  1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13)
  TIN MỪNG:  Mc 1, 6b-11

THỨ BẢY 7/1/2023  
  BÀI ĐỌC I:  1 Ga 5, 14-21
  TIN MỪNG:  Ga 2, 1-12 

TIỀN THU TRONG TUẦN
25/12/2022  $25,924 quyên trong thánh lễ
  $150  quyên trên mạng

MẸ THIÊN CHÚA
Ngày mộng một tháng Giêng đánh dấu 
kết thúc năm cũ và bắt đầu một năm 
mới.Việc Chúa Giêsu chào đời cũng 
đánh dấu kết thúc triều đại tội lỗi và bắt 
đầu triều đại ân sủng mới. Như thánh 
Phaolô giải thích trong bài đọc 2 gởi 
tín hữu Galata. Chúa Giêsu được sinh 
ra bởi một người phụ nữ giống như 
mỗi người chúng ta ở mọi khía cạnh ngoại trừ tội lỗi. Nhờ 
được nhận làm con, chúng ta trở nên con cái của Thiên 
Chúa và là những người con yêu dấu của Đức Mẹ.  

Hôm nay lễ trọng thể kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, 
là kết quả phát sinh từ những tranh luận giữa các Kitô 
hữu ban đầu về thần tính của Đức Kitô và vai trò của Đức 
Maria trong câu truyện cứu chuộc.  

Nestorius là giáo chủ của Constantinople ở thế kỷ thứ 5. 
Ông chủ trương Đức Maria chỉ là mẹ của Chúa Giêsu theo 
nhân tính mà thôi. Tuy Thánh kinh nói “Không điều gì mà 
Thiên Chúa không làm được,” Nestorius không tin là một 
thụ tạo lại có thể mang thai một Đấng Vô Biên, một con 
người không thể sinh ra Thiên Chúa. Nestorius đã loại bỏ 
những việc kỳ diệu của Thiên Chúa qua tiến trình suy nghĩ 
của ông, và cách Thiên Chúa của chúng ta có thể làm hay 
thực hiện bất cứ điều gì Ngài muốn chỉ vì Ngài muốn như 
thế. 

Nếu chúng ta tin hình ảnh một Thiên Chúa Đấng có thể 
làm mọi sự, thì những điều này là sự thật: Đức Maria là 
mẹ của Đức Giêsu, Đức Giêsu là Chúa, do đó Đức Maria 
là Mẹ Thiên Chúa.  Chối bỏ sự thánh thiện của Đức Mẹ và 
chức vụ chính thức của Ngài là Mẹ Thiên Chúa có nghĩa
là hạ thấp thiên tính và sự hoàn thiện của Người Con và 
Đấng Cứu Thế của chúng ta, là Chúa Giêsu Kitô.

Tại sao chúng ta lại tôn kính Đức Maria? Bởi vì Chúa 
Giêsu yêu kính và dạy chúng ta làm như thế. Chúa Giêsu 
đã tôn trọng làm theo thỉnh nguyện của Đức Mẹ trong tiệc 
cưới Cana khi Đức Mẹ xin Ngài giúp và Ngài đã làm phép 
lạ đầu tiên cho nước trở nên rượu. Cũng chính lúc đó là
lần cuối cùng lời của Đức Mẹ được ghi lại trong Thánh 
Kinh “Người dạy thế nào thì cứ làm như thế.” (Ga 2:5).

Trong bài Tin mừng hôm nay chúng ta thấy cách Đức Mẹ 
và Thánh Giuse tôn kính Thiên Chúa Cha và Chúa Con 
trong việc chu toàn trách nhiệm của đạo giáo trong việc 
đưa Chúa Giêsu đi cắt bì và đặt tên cho Ngài.

Khi các mục đồng đến thờ lạy và ngợi khen Thiên Chúa 
nơi máng cỏ của Chúa Giêsu, Đức Maria đã giữ tất cả để 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Tại sao phụ nữ không được tôn trọng 
hơn trong Giáo hội khi người phụ nữ vĩ đại 
nhất đã sinh ra Chúa Giê-su?” Clark K., 14 
tuổi 
Đ: Phụ nữ rất được kính trọng trong Giáo Hội. Trên 
thực tế, 85% tất cả các vị trí trong Giáo hội đều do phụ 
nữ nắm giữ, theo Bản tin Catholic Update (Công giáo 
Cập Nhật), một tờ báo quốc gia. Như Đức Giáo hoàng 
Gioan Phaolô II đã dạy: “Khi người phụ nữ có thể chia 
sẻ đầy đủ tài năng của họ với toàn thể cộng đồng, thì 
xã hội sẽ được cải thiện và dễ hiểu hơn ... Sự hiện diện 
ngày càng tăng của phụ nữ trong các lãnh vực đời sống 
về xã hội, kinh tế và chính trị ... là một phát triển rất 
tích cực ... Tuy nhiên, sự thừa nhận tầm quan trọng của 
phụ nữ trước công chúng không nên làm mất đi vai trò 
của họ trong gia đình .. Ở đây, sự đóng góp của họ cho 
hạnh phúc và tiến bộ của xã hội, ngay cả khi tầm quan 
trọng của nó không được nhìn nhận đầy đủ, vẫn rất 
là khôn lường (Gioan Phaolô II, Women: Teachers of 
Peace (Phụ Nữ: Thầy Giáo của Hòa Bình)).” 
 
Nhiều thánh nữ đã lập dòng tu, xây dựng tu viện, bệnh 
viện, cô nhi viện; và dạy dỗ hàng chục triệu trẻ em của 
chúng ta. Mặc dù trong quá khứ một số phần tử của 
Giáo hội đã phạm sai lầm khi xem thường vai trò của 
phụ nữ, nhưng Giáo hội đã đi trước xã hội rất nhiều 
trong việc thừa nhận tầm quan trọng thực sự của phụ 
nữ và cho phép họ chia sẻ những tài năng của mình với 
Giáo hội.
(Câu hỏi #139 trong cuốn “Did Adam & Eve Have 
Belly Buttons?” của Matthew J. Pinto).
Q: “Why aren’t women more respected in the 
Church when the greatest of all women gave birth 
to Jesus?” Clark K., 14
A: Women are held in very high esteem in the Church.  
In fact, 85 percent of all Church positions are held by 
women, according to Catholic Update, a nation-

suy nghĩ trong lòng, ngỡ ngàng vì tình thương đặc biệt của 
Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ giữa muôn người để làm 
mẹ của Con Ngài. Khi bắt đầu năm mới và nghĩ đến
những điều quyết tâm của mình, chúng ta quyết tâm học 
theo gương của Đức Maria, Mẹ của chúng ta trong việc 
tận hiến cho Chúa Cha và Chúa Con. Như thế, Thiên Chúa 
sẽ chúc phúc và gìn giữ cho chúng ta, vinh quang dung 
nhan của Ngài tỏa sáng trên chúng ta và ban cho chúng ta
ơn an bình.

MOTHER OF GOD
January 1st marks the end of one calendar year and the 
beginning of another. So, too, the birth of Jesus marks the 
end of the reign of sin and the beginning of a new era of
God’s grace. As Paul explains to the Galatians in today’s 
second reading, Jesus was born of a woman just as we 
were, like us in all things but sin. By adoption, we are 
children of God and children of our Blessed Mother. 

Today’s feast, the Solemnity of Mary, the Holy Mother of 
God, arises from the settling of a controversy among our 
early Christian ancestors. There were arguments about the
divinity of Christ and the role that Mary plays in the story 
of salvation. 

Nestorius was the patriarch of Constantinople in the 5th 
century. He taught that Mary was the mother only of Je-
sus’ humanity. Although Scripture says, “nothing will be
impossible for God,” Nestorius did not think a mortal 
could bear the immortal, a human could not bring forth 
the divine. Nestorius left out the wondrous works of God 
in his thought process, and how our God can do or achieve 
anything he desires, solely because he desires that it be so.

If we embrace an image of God who makes all things 
possible, then these things are true: Mary is the Mother of 
Jesus, Jesus is God, and therefore as the mother of Jesus, 
Mary is the Mother of God. To deny the holiness of Mary 
and her rightful place as Mother of God is to downplay the
divinity and perfection of her Son and our Savior, Jesus 
Christ. 

Why do we honor Mary? Because Jesus did, and he in-
structed us to do the same.  Jesus honored Mary’s wishes 
at Cana when she requested that he perform his first mir-
acle, turning water into wine. It was there that she spoke 
her last words recorded in Scripture: Do whatever he tells 
you (cf. John 2:5).

In the Gospel today, we see how Mary and Joseph hon-
ored God the Father and God the Son in fulfilling all the 
duties of their religion in taking Jesus to be circumcised 

and giving him his name.

When the shepherds adored and praised God at the Christ 
Child’s manger, Mary pondered these things in her heart, 
marveling at the favor God had shone in choosing her 
above all others to be the mother of his son. As we begin 
this new year and we contemplate our resolutions, let us 
resolve to imitate Mary our mother in devotion to God 
the Father and God the Son. In that way, the Lord will 
bless us and keep us, making his face to shine upon us and 
giving us peace.
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al newsletter.  As Pope John Paul II has taught:  
“When women are able fully to share their gifts with 
the whole community, the very way in which society 
understands and organizes itself is improved... The 
growing presence of women in social, economic, and 
political life ... is thus a very positive development ... 
This acknowledgment of their public roles however 
should not detract from their role within the family .. 
Here their contribution to the welfare and progress of 
society, even if its importance is not sufficiently ap-
preciated, is truly incalculable (John Paul II, Women: 
Teachers of Peace).”

Holy women have established religious orders, built 
monasteries, hospitals, and orphanages; and taught tens 
of millions of our children.  Although some members 
of the Church have made mistakes regarding the role 
of women in the past, the Church has been far ahead 
of society in acknowledging their true importance and 
allowing them to share their gifts with the Church.

CẢM TẠ - THANK YOU
Giáo xứ xin cám ơn các mạnh thường quân sau đây 
đã đóng góp cho quỹ Tái Thiết Thánh Đường:

Tho Quy Hoang     $500 
Tuyet & Khanh Nguyen    $500 
David Ngô & Nancy Trần    $1,000 
Yuan Ten Restaurant    $100 
A/C Tuấn Châu     $1,000 
Triều Hải Nguyễn     $100 
Phở Thy      $1,000
Nguyễn Văn Phương   $500

Tính đến ngày 30 tháng 12, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,939,720. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

Ý XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
2. Xin tạ ơn 
3. Tạ ơn kỷ niệm 42 năm.
4. Tạ ơn và xin bình an trong năm mới
5. Tạ ơn và xin bình an cho gia đình . . .
6. Xin bình an trong năm mới
7. Tạ ơn được chữa lành bịnh
8. Xin đi đường bằng an
9. Xin cho được phẫu thuật bình an
10. (2) Cầu cho các linh hồn
11. (2) Xin như ý 
12. (2) Linh hồn cha Dominico Hạnh OSB
13. Linh hồn Mathia, các linh hồn và thai nhi
14. Các linh hồn Maria và Madalena
15. Lễ giỗ Linh hồn Giuse
16. Linh hồn Anna và các linh hồn
17. Linh hồn Dominico và Anna
18. Linh hồn Phanxicô Xavier
19. (2) Linh hồn Phêrô
20. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
21. Linh hồn Lưu Thị Rose
22. Linh hồn Phêrô Phú và Maria Mạnh
23. Lễ giỗ Linh hồn Maria Lê Thị Cống
24. Linh hồn Phêrô Trung và Maria Lý
25. Linh hồn Phêrô Hoàng Thể
26. Linh hồn Maria Dung Lê
27. Linh hồn Matta, nội ngoại và ân nhân 

28. Linh hồn Maria, Longia, Giuse & Phaolô 

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 07 tháng 1, 2023 tại 
Nhà Nguyện, trên lầu Đền Thánh, lúc 8g30 sáng.

THƯ MỜI
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin kính mời quý Anh Em 
đoàn viên cùng gia đình tham dự Thánh lễ của đoàn, 
là tuần thứ hai hằng tháng, vào lúc 9 giờ sáng ngày 8 
tháng 1. Sự tham dự đông đủ của quý Anh Chị Em thể 
hiện tinh thần hiệp nhất trong trái tim Thánh Tâm Chúa.

THƯ MỜI
Phong trào Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ 
CTTĐVN, xin thông báo và kính mời Ông Bà, Cô Bác, 
Anh Chị Em đến tham dự Giờ Chầu Thánh Thể Suy 
Tôn Lòng Chúa Thương Xót, tại Nhà Nguyện, trên lầu 
Đền Thánh, lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 8 tháng 1.

29. Linh hồn Anê Nguyễn Thị Thuyền 
30. Hai linh hồn Phêrô, Linh hồn Mattha & Maria 
31. Linh hồn Maria Trần Thị Mai 
32. Linh hồn Đaminh Hoàng văn Bông 
33. Linh hồn Đaminh & Maria 
34. Linh hồn Maria Nguyễn Quỳnh Hương, giỗ 100 

ngày
35. Lễ giỗ Linh hồn Phaolô
36. Linh hồn Phêrô Lê Văn Bình
37. Linh hồn Anna Nội Trần Thị Vòng
38. Linh hồn Gioan Baotixita và Anna
39. Lễ giỗ Linh hồn Maria

40. Linh hồn Gioan Bosco Trần Hoàng Lân
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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. 

2022 LÀ MỘT NĂM CỦA BI KỊCH, 
NHIỀU THAY ĐỔI VÀ SỰ KIỆN

HOUSTON — Khi năm 2022 bắt đầu, nhiều người trong 
Tổng giáo phận đã quay trở lại cuộc sống trước đại dịch 
của họ — trở lại nhà thờ, làm việc trong sở và các thói 
quen thường ngày của họ.  Tổng Giáo phận đang chuẩn 
bị cho lễ kỷ niệm 175 năm thành lập Tổng Giáo phận, 
100 năm thành lập Bệnh xá San José, 50 năm lễ Đức Mẹ 
Guadalupe của giáo phận và lớp phó tế vĩnh viễn đầu tiên 
được truyền chức tại Galveston-Houston. 
 
Trọng tâm tổ chức lễ kỷ niệm sớm phải thay đổi khi Nga 
xâm lược Ukraine làm chiến tranh bùng nổ. Khi vẫn đang 
cầu nguyện cho đất nước bị chiến tranh tàn phá, thì bi kịch 
ập đến để các học sinh tiểu học tại Uvalde, Texas trở thành 
nạn nhân mới nhất của bạo lực súng đạn. 
 
Vào tháng 6, Tòa án Tối Cao Hoa Kỳ hủy bỏ đạo luật liên 
bang khiến việc phá thai tùy thuộc vào quyền hạn của mỗi 
tiểu bang tại Hoa Kỳ. Mùa thu đánh dấu sự ra đi của Đức 
Tổng Giám mục Joseph A. Fiorenza, một vị giám mục lâu 
đời của Galveston-Houston và là người luôn hỗ trợ công 
bằng xã hội không mệt mỏi trong suốt cuộc đời tu hành, 
khi tại vị và cả khi về hưu. 
 
Một năm căng thẳng đã kết thúc với thành tích cao khi đội 
bóng chày Houston Astros giành được danh hiệu World 
Series (vô địch thế giới) thứ hai của họ.

Tổng Giáo Phận Đánh Dấu 175 Năm Lịch Sử, Đức Tin 
Giáo phận Galveston được thành lập vào ngày 4 tháng 5 
năm 1847, khi được sự chấp thuận chính thức từ Vatican.  
Giám mục đầu tiên ở Texas là Đức Giám mục Jean Marie 
Odin đã cùng với các Nữ tu Ursuline, đặt trọng tâm đào 
tạo người Công giáo trong khu vực theo đức tin và giáo 
dục trẻ em Công giáo. Họ cùng nhau xây dựng dựa trên 
nền tảng do các nhà truyền giáo dòng Phanxicô phục vụ ở 
Texas từ thế kỷ 17 đặt ra. 
 
Ngày nay, Tổng giáo phận Galveston-Houston, do Đức 
Hồng y Daniel DiNardo lãnh đạo, có hơn 1,7 triệu tín đồ 
ở 10 quận, tham gia vào 146 giáo xứ, 7 cơ quan truyền 
giáo, 57 trường Công giáo và nhiều trung tâm chăm sóc 
sức khỏe và cung cấp các dịch vụ khác cho những người 
có nhu cầu.
 
Vào ngày 3 tháng 5, 175 năm sau đó, Thị trưởng Sylvester 
Turner và Hội đồng Thành phố Houston đã đánh dấu ngày 
kỷ niệm bằng một chứng chỉ công nhận. Đức Giám Mục 
Phụ Tá Italo Dell’Oro đã thay mặt Tổng Giáo Phận nhận 
vinh dự này tại Tòa nhà Đô Chính của thành phố Houston. 
 
Đức Hồng Y DiNardo đã cử hành một Thánh Lễ đặc biệt 
tại Vương Cung Thánh Đường St. Mary ở Galveston vào 
ngày 23 tháng 5 để chính thức khai mạc năm kỷ niệm 175 
năm thành lập Tổng Giáo Phận. Đức Giám mục phụ tá Ita-
lo Dell’Oro, CRS, cũng đồng tế trong thánh lễ.  Ngài nhắc 
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lại cách Đức Giám mục Claude Dubuis bắt đầu các sứ vụ 
chỉ với 12 linh mục trong thời gian thành lập giáo phận. 
 
“Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai sống ở Texas vào năm 
1847 có thể tưởng tượng được những điều sẽ xảy ra với 
Giáo hội Công giáo,” Hồng y DiNardo nói.  Ngài ca ngợi 
“tầm nhìn sâu rộng” của Đức Giám mục Nicolas Galla-
gher, vị giám mục thứ ba của Galveston, người đã mang 
nhiều dòng tu đến giáo phận, thành lập nhiều giáo xứ và 
trường học cho các cộng đồng quạnh vắng trong thời kỳ 
phát triển và thời kỳ sau cơn bão năm 1900 đã tàn phá 
Galveston nặng nề. 
 
Tổng Giáo Phận Mất Đi Vị Tổng Giám Mục Yêu Dấu 
Đức Tổng Giám mục Joseph A. Fiorenza, vị giám mục lâu 
năm của Galveston-Houston và là người luôn bênh vực 
công bằng xã hội không mệt mỏi trong suốt thời gian làm 
linh mục, giám mục và ngay cả khi về hưu, đã qua đời 
ngày 19 tháng Chín, 2022, hưởng thọ 91 tuổi. 
 
Quê ở Beaumont, ngài từng là Giám mục của Giáo phận 
Galveston-Houston từ năm 1985 đến năm 2006, được bổ 
nhiệm làm Tổng Giám mục vào năm 2004, khi Đức Giáo 
hoàng Thánh Gioan Phaolô II nâng giáo phận lên thành 
tổng giáo phận. 
 
Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám mục Galves-
ton-Houston, cho biết “Đức Tổng Giám mục Fiorenza 
được biết đến là người đấu tranh cho quyền công dân và 
làm việc không mệt mỏi để phá bỏ phân biệt chủng tộc 
trong cộng đồng chúng ta. Ngài cũng được biết đến như 

một người luôn thúc đẩy đổi mới thực sự trong Giáo hội 
và đẩy mạnh việc phổ biến các giáo huấn của Công đồng 
Vatican II”. Đức Hồng Y DiNardo kế vị Đức Tổng Giám 
Mục Fiorenza làm Tổng Giám Mục Galveston-Houston 
vào năm 2006. 
 
Khi còn là một linh mục trẻ, Đức Giám mục Fiorenza đã 
từng xuống đường với Mục sư Tiến sĩ Martin Luther King 
Jr. ở Selma; vào năm 2020, ngài đã phát biểu tại một cuộc 
thảo luận về mối quan hệ chủng tộc do các hội liên tôn 
tổ chức. Ngài cùng với hai lãnh đạo tín ngưỡng và quyền 
công dân ở Houston thời bấy giờ - Linh mục William 
Lawson, Mục sư của Nhà thờ Baptist Wheeler Avenue và 
cố Giáo sĩ Samuel Karff của Giáo đoàn Beth Israel - được 
biết đến như “Three Amigos” (Ba người bạn).
 
Đức Tổng Giám mục Fiorenza đã dồn nỗ lực xây cất nhà 
thờ Chính tòa Thánh Tâm mới, một không gian linh thiêng 
ngay trung tâm thành phố Houston, nơi chào đón những ai 
muốn đến thờ phượng. Qua sự cam kết và hỗ trợ của ngài, 
nhà thờ Chính tòa đã mở cửa vào ngày 2 tháng 4 năm 
2008. 
 
Trong suốt nhiệm kỳ của ngài, với tư cách là mục tử 
của địa phận Galveston-Houston, Đức Tổng Giám mục 
Fiorenza cũng đã phục vụ Giáo hội với tư cách là chủ tịch 
Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (1998-2001). 
Trong trách nhiệm này, ngài từng là phát ngôn viên của 
300 giám mục Công giáo đang hoạt động tại Hoa Kỳ.

Theo Texas Catholic Herald
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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.

PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2023
Chúng tôi đã đặt phong bì đóng góp có số của gia đình và tên của 
các gia trưởng ở cuối Đền Thánh cho những ai đã có ghi tên với 
giáo xứ và dùng phong bì.  Xin đừng lấy các phong bì không có tên 
mình vì tất cả những đóng góp trong các phong bì sẽ được ghi vào 
sổ theo số in trên phong bì.  Những ai muốn có phong bì mà chưa 
ghi tên, xin liên lạc với Văn phòng giáo xứ trong giờ làm việc. 
Không nên dùng phong bì các năm cũ vì có thể khác số.

VĂN PHÒNG NGHỈ LỄ
Văn phòng giáo xứ sẽ đóng cửa Chúa nhật mùng 1 và thứ Hai 2/1 
để mừng Tết Dương lịch.  Kính chúc quý Cha, quý Thầy và quý vị 
một năm mới an khang và nhiều vui vẻ, may mắn.

BÁN HÀNG GÂY QUỸ
Giáo xứ sẽ bán hàng Tết và các món ăn đặc sản của giáo xứ vào 
cuối tuần này và hai tuần kế tiếp.  Xin quý vị mua ủng hộ để gây 
quỹ Tái Thiết Thánh Đường.

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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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 ngợi 
người. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Ep 3, 2-3a. 5-6
“Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng 
thừa tự lời hứa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 
Anh em thân mến, (chắc) anh em đã nghe biết rằng: 
Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho 
anh em, là theo ơn mạc khải cho tôi biết, tôi đã được 
thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ 
khác không được biết, nhưng nay đã mạc khải cho các 
thánh Tông đồ của Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ 
Thánh Thần. Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được 
nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông 
phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô.  Đó 
là lời Chúa.

ALLELUIA:  Mt 2, 2
Alleluia, alleluia! - Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao 
của Người ở Đông phương, và chúng tôi đã đến để 
triều bái Người. - Alleluia.

TIN MỪNG: Mt 2, 1-12
“Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, 
trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông 
phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người 
Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã 
nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và 
chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua 
Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. 
Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ 
trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. 
Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì 
đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi 
Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết 
trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất 
hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc 
của Ta”.

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn 
kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua 
đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi 
điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy 
báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái 
Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi 
sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi 
cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy 
ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, 
họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ 
đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, 
họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc 
dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với 
Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.  Đó 
là lời Chúa.

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh, Năm A

BÀI ĐỌC I:    Is 60, 1-6
“Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.
Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự 
sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng 
dậy trên mình ngươi.

Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín 
các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, 
vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư 
dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua 
hướng về ánh bình minh của ngươi.

Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi: tất cả 
những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi; 
các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái 
ngươi đứng dậy từ khắp bên hông.

Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, 
tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những 
kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc 
của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn 
ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu tự xứ 
Mađian và Epha; tất cả những ai từ Saba đi tới, đem 
theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi 
Chúa.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 71, 2. 7-8. 10-11a. 12-13
Đáp: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ 
lạy Chúa (x. c. 11b).

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 
nghèo khó cách chính trực. - Đáp.
2) Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở 
trong triều đại người, cho đến 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 kẻ cùng khổ. - Đáp.
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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

CẦN NGƯỜI CHĂM SÓC MẸ 
4-8 tiếng mỗi ngày.  Nhà gần Nhà 
thờ Các Thánh Tử Đạo.  Xin liên lạc

Hùng 972-765-1030

TUYỂN NHÂN VIÊN
Văn phòng Bác sĩ trên đường Scars-
dale cần tuyển nhân viên tiếp tân 
(receptionist), thông thạo tiếng Việt / 
Mỹ.  Xin liên lạc  832-264-5387.

THÔNG BÁO
Những ai còn lá cho lễ Phục Sinh 
từ các năm cũ xin đem lại cho Văn 
phòng giáo xứ để đốt dùng vào Lễ 
Tro năm nay.  Xin cám ơn. 

CẦN NGƯỜI
Cần người giúp việc nhà, nấu ăn.  
Ở lại nhà.  Tuổi trên 55.  Khu vực 
Kemah, Southeast Houston.  Xin gọi 
Cô Duyên  714-369-7165
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