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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 Giáng Sinh Năm A    25 Tháng 12 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 

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
 MERRY CHRISTMAS
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LỊCH PHỤNG VỤ  - Lễ Giáng Sinh năm A
25 Tháng 12, 2022 - 31 Tháng 12, 2022 

CHÚA NHẬT 25/12/2022
  BÀI ĐỌC I: Is 52, 7-10
  “Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của
  Thiên Chúa chúng ta”.
  BÀI ĐỌC II:  Dt 1, 1-6
  “Chúa đã phán dạy chúng ta qua người Con”.
  TIN MỪNG:  Ga 1, 1-18
  “Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ
  giữa chúng ta”.

THỨ HAI 26/12/2022  Thánh Stephano, tử đạo đầu tiên 
- Lễ kính
  BÀI ĐỌC I:   Cv 6, 8-10; 7, 54-59
  TIN MỪNG:  Mt 10, 17-22

THỨ BA 27/12/2022  Thánh Gioan, Tông đồ Thánh sử - 
Lễ kính
  BÀI ĐỌC I:   1 Ga 1, 1-4
  TIN MỪNG:  Ga 20, 2-8

THỨ TƯ 28/12/2022  Các thánh Anh Hài - Lễ kính
  BÀI ĐỌC I:    1 Ga 1, 5 - 2,2
  TIN MỪNG:  Mt 2, 13-18

THỨ NĂM 29/12/2022     
  BÀI ĐỌC I:  1 Ga 2, 3-11
  TIN MỪNG: Lc 2, 22-35

THỨ SÁU 30/12/2022  Thánh Gia Thất - Lễ kính
  BÀI ĐỌC I:  Hc 3, 3-7. 14-17a
  BÀI ĐỌC II:  Cl 3, 12-21
  TIN MỪNG:  Mt 2, 13-15. 19-23

THỨ BẢY 31/12/2022  
  BÀI ĐỌC I:  1 Ga 2, 18-21
  TIN MỪNG:  Ga 1, 1-18 

NGÔI LỜI TRỞ THÀNH 
NHỤC THỂ

Chức mừng Giáng Sinh! Hầu hết với 
chúng ta, đây là mùa hân hoan. Mùa 
cho đi. Mùa ánh sáng, hoa mầu và ca 
hát. Mùa của phúc lành, của gia đình, 
và của vui mừng. Mùa của yêu thương. 
Với một số người, nó cũng là thời gian 
nhớ thương những người thân đã mất, 
hay thời gian nhung nhớ.

Đây là thế giới mà Chúa Giêsu đã đến: Một thế giới không 
hoàn hảo và vui buồn lẫn lộn, và là nơi con người cảm 
nghiệm những lúc hạnh phúc cũng như đau buồn. Chúa 
đến cho tất cả những thứ này, và cho mọi người chúng 
ta. Hôm nay là ngày lễ trọng thể của Giáo Hội. Ngày 
phản chiếu thật đặc biệt quan trọng của việc Chúa Nhập 
Thể, nhắm đến toàn diện đời sống, cái chết và sự sống lại 
của Chúa Giêsu - mầu nhiệm phương cách mà Chúa cứu 
chuộc chúng ta - chứ không phải chỉ là niềm vui giới hạn 
dịp Chúa Cứu Thế giáng sinh.

Nhiều người quan tâm lo là thế giới đã mất tầm nhìn đối 
với lễ Giáng Sinh và ý tưởng Chúa Giêsu là nguyên nhân 
chính của mùa Giáng sinh đã bị gạt bỏ sang bên lề không 
còn ý nghĩa nữa.  Nhiều người hoang mang nghĩ Giáng 
sinh đã trở nên hoàn toàn là ngày lễ nghỉ trần tục trao đổi
quà bánh biểu tượng cho tham lam, niềm vui và hy vọng 
được thay thế với nặng nhọc và bận rộng lắng lo.

Những nhận xét này cũng có phần nào là sự thật. Không 
nhìn nhận sự chi phối của thế giới vật chất xen vào việc 
mừng lễ của chúng ta là thiếu thành thật, và đôi khi lôi 
kéo chúng ta. Sự thật lớn hơn, tuy vậy, là dù chúng ta 
không nhìn nhận, chính Chúa Giêsu luôn luôn có mặt. 
Ngài không bao giờ “vắng mặt.” Nhân danh Ngài chúng ta 
mừng lễ, dù chúng ta có nói rõ ra hay không nói: Christ-
mas! Tinh thần của Ngài ở trong mùa Giáng Sinh, trong 
việc trao đổi quà tặng, trong việc trang hoàng, và trong 
chia sẻ của gia đình.

Thư gởi tín hữu Do Thái nói, “Thửơ xưa, nhiều lần và 
dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông 
chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, 
Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con. Sự thật là, 
trong khi Ngôi Hai Con Thiên Chúa xuống thế, từ lúc 
nhập thể Chúa chưa hề rời bỏ chúng ta. Nhân danh Ngài, 
và bởi quyền lực của Chúa Thánh Thần, chúng ta gặp 
Chúa Kitô trong lời Ngài và trong bí tích – và nơi mỗi 
người chúng ta – không phải chỉ gặp trong mùa này. Ngài 
ở giữa chúng ta và trong chúng ta mọi nơi mọi lúc. Và dù 
vào thời điểm này mỗi năm chúng ta vui tươi hay buồn 
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khổ, hoặc vui buồn lẫn lộn, ngài duy trì mọi sự nhờ lời 
quyền uy của Ngài. Ngài là Chúa và Ngài yêu thương 
chúng ta.

Chúa Giêsu là món quà cao quý nhất chúng ta nhận được. 
Thiên Chúa gởi chính Con duy nhất của Ngài đến đồng 
hành giữa chúng ta và dạy chúng ta con đường cứu rỗi. 
Ngài là Ngôi Lời Nhập Thể - lời hứa nên trọn.

Cùng với cha phó Lộc, các thầy phó tế và toàn thể nhân 
viên văn phòng giáo xứ, chúng tôi kính chúc quí vị Mừng 
Lễ Giáng Sinh vui tươi và một năm mới hạnh phúc đầy 
tràn hồng ân của Thiên Chúa.

LM Giuse Trần John Khả

THE WORD BECAME FLESH
Merry Christmas! For most of us, this is a season of joy. A 
season of giving. A season of lights and color and sound. 
A season of blessings, of family, of rejoicing. A season of 
love. For some, it also includes a sad reminder of loved 
ones lost, or memories of better times.

This is the world into which Jesus came: One that is not 
perfect and is a mix of joy and sorrow, and where people 
experience wonderful moments and undergo great suffer-
ing. He came for all of this, and for all of us. Today is a 
feast in the Church – a solemnity. It reflects the immense
gravity and importance of the Incarnation, including how 
it points to Jesus’ entire life, death, and resurrection – the 
mysterious means by which he redeems us – and not just 
the unfettered joy of the birth of a Savior.

Many are concerned that the world has lost its focus when 
it comes to Christmas and that the idea that “Jesus is the 
reason for the season” has been moved to the sidelines 
or no longer has meaning. Many wonder if it has turned 
into a purely secular holiday where getting gifts signifies 
greed, and joy and hope have been replaced with stress 
and anxiety.

There is a certain amount of truth in these observations. It 
would be dishonest not to acknowledge the earthly mate-
rialism that creeps into the celebrations, and that at times 
tempts us. The greater truth, however, is that even if we 
don’t acknowledge it, Jesus himself is always present. 
He is never “not there.” It is in his name we celebrate, 
whether the world says so explicitly or not: Christmas! 
He’s there in the spirit of the season, in the giving of gifts, 
in the lights, the decorations, and in the time spent with 
family.

The Letter to the Hebrews says, In times past, God spoke 

in partial and various ways to our ancestors through the 
prophets; in these last days, he has spoken to us through 
the Son. The truth is, while the divine person of the Son 
ascended from the earth, since the moment of the Incarna-
tion the Lord has never left us. In his name, and through 
the power of the Holy Spirit, we encounter Christ in Word 
and Sacraments – and in each other – and not just during 
this season.  He dwells among and within us, always and 
everywhere. And whether at this time of year we rejoice 
or have sorrow, or a mixture of both, he sustains all things 
by his mighty word. He is Lord, and he loves us.

Jesus is the greatest gift we have ever received. God gave 
his only Son to walk among us and teach us the way to 
salvation. He is the Word made flesh – the promise ful-
filled.

Together with Fr. Lộc, the deacons and our parish office 
staff, we wish you a Merry Christmas and a Happy New 
Year filled with God’s Blessings.

Father Joseph Kha John Tran

Ý XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Tạ ơn Chúa, Mẹ và Thánh Cả 
2. Xin bình an cho con gái 
3. (3) Xin đi đường bằng an 
4. Bình an cho gia đình và như ý
5. Xin có việc làm
6. Cầu cho tổ tiên và người thân đã qua đời
7. Các thai nhi và linh hồn mồ côi
8. Các linh hồn mồ côi
9. (2) Xin như ý 
10. Linh hồn Maria & 2 linh hồn Gioan Baotixita 
11. Linh hồn Gioanna & 2 linh hồn Giuse 
12. Linh hồn Đaminh & Maria 
13. Linh hồn Maria Đinh Thị Dự 
14. Linh hồn Đaminh Maria 
15. Linh hồn Giuse 
16. (2) Linh hồn Maria 
17. Linh hồn Giuse Hoàng Bắp & Sự 
18. Linh hồn Micae  
19. Linh hồn Anna 
20. (2) Linh hồn Maria Trần Trúc Mai Tracy 
21. (3) Linh hồn Phêrô 
22. Linh hồn GioanBaotixita Maria Nguyễn V Từ 
23. Hai linh hồn Maria 
24. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất 
25. Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Mậu  
26. Linh hồn Maria Lưu Thị Rose
27. (2) Linh hồn Phaolô Trịnh Bính

28. Linh hồn Đaminh
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Tại sao đàn bà không được phép làm 
linh mục?” Megan M., 14 tuổi 
Đ: Giáo huấn của Giáo hội chỉ dành chức tư 
tế cho nam giới thật khó chấp nhận cho một 
số người ngày nay. Họ bỏ qua việc có hai lãnh vực 
quan trọng về giới tính chứ không phải một. Ngoài sự 
bình đẳng, sự khác biệt cũng phải được xem xét. 
 
Chúa Giêsu đã biến chức tư tế thành nam giới - giống 
như chức làm cha. Điều này không liên quan gì đến 
việc đàn ông trội hơn đàn bà - không phải vậy (GLCG 
1577). Về nhân phẩm, nam nữ bình đẳng; cả hai đều 
được tạo ra “theo hình ảnh của Thiên Chúa.” Nhưng sự 
bình đẳng không có nghĩa là “giống nhau” về mọi mặt, 
cũng không có nghĩa là đàn ông và đàn bà phải hoàn 
toàn có thể thay thế cho nhau hoặc không thể có vai trò 
khác nhau trong một cộng đồng. 
 
Trong quá khứ, một số đàn bà đã bị phân biệt, đối xử 
một cách bất công trong xã hội, ngay cả từ thành viên 
của Giáo hội.  Vì vậy, một số người cho việc chỉ nam 
giới có thể làm linh mục là một bất công. Không phải 
vậy. Chúa Giêsu là Đấng đã thiết lập chức vụ tư tế, và 
Ngài là Đấng kêu gọi chỉ đàn ông làm thầy cả. 
 
Có một số người nói rằng Chúa Giêsu làm vậy vì theo 
phong tục thời của Ngài. Đây là một lập luận rất yếu. 
Trong nhiều trường hợp, Chúa Giêsu đã thẳng tay phá 
bỏ nhiều phong tục, đặc biệt là đối với đàn bà. Một thí 
dụ là Ngài cho phép phụ nữ vào trong hàng ngũ môn 
đồ thân cận của Ngài. Ngài ngỏ lời với họ trước công 
chúng, và Ngài bảo vệ quyền hạn của nữ giới trong hôn 
nhân bình đẳng với nam giới (Mt 15:21-28; Mc 10:2-
12). Và, tất nhiên, nếu Ngài quan tâm đến việc theo 
trào lưu xã hội thời đó thì Ngài sẽ không tự xưng mình 
là Chúa và kêu gọi mọi người phải ăn thịt và uống máu 
Ngài - cả hai điều này đều bị xã hội thời đó cấm triệt 
để. Việc Ngài không kêu gọi bất kỳ người nữ nào làm 
linh mục là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Ngài muốn 
chức vụ linh mục chỉ dành cho nam giới (Mt 10:1-4). 
 
Bằng chứng hơn nữa có thể thấy được nơi mẹ của 
Ngài, là Đức Trinh Nữ. Như Đức Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II đã nói: “Việc Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên 
Chúa và Mẹ Giáo Hội, không được nhận chức vụ như 
các tông đồ hay tư tế cho thấy việc không nhận nữ giới 
làm linh mục không phải vì phẩm giá của nữ giới thấp 
hèn, cũng không phải vì bị kỳ thị” (Ordinatio Sacer-

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

Tinh Tran      $500 
Ẩn Danh      $300 
Son V Nguyen     $300 
Anh Nguyen      $500 
Trần Vượng & Tươi     $5,200 
Phạm Hoàng Quân     $1,000 
Ẩn Danh      $1,000 
Sister of Adorers of the Holy Cross  $2,000
Peter Tom Vong     $3,000 
Jenny Nguyen     $500 
Phan Đài      $300 
John Ho & Linda     $5,000
Bùi Thu Thủy    $100
Ẩn danh    $200

Xin đính chính tên từ kỳ trước 
ÔB Nguyễn Khoa & Tuyết Trinh $10,000

Tính đến ngày 21 tháng 12, 2022, tổng số tiền ủng hộ 
là $1,935,020. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

29. Các linh hồn  ĐaminhMaria, Gioan Baotixita, 
Catarina, Maria . . .

30. Linh hồn  Phaolo Nguyễn Hữu Bằng
31. Lễ giỗ linh hồn Phêrô
32. Lễ giỗ Linh hồn Maria và Linh hồn Phêrô
33. Giỗ Linh hồn Maria Phạm T. Muôn
34. Linh hồn Maria Phạm T. Mạnh
35. Lễ giỗ Linh hồn Maria Nguyễn T. Chủng
36. Linh hồn Phanxico Xavier Nguyễn Long Hoà
37. Linh hồn Giuse Nguyễn Ngoc Quan
38. Linh hồn Giuse và Maria
39. Linh hồn Giuse, Anna, Teresa, Maria & tiên nhân
40. Linh hồn Luca
41. Linh hồn Vicente
42. Linh hồn Matta, cha mẹ, anh chị em, nội ngoại
43. Linh hồn Phaolo Nguyễn Thừa Tuyển
44. Lễ giỗ Linh hồn Giuse và Maria
45. Các linh hồn Anphongso, Maria, Đaminh và các 

linh hồn
46. Linh hồn dì Thành mới qua đời

47. Huynh đoàn 3 Đaminh xin lễ mừng bổn mạng 

TIỀN THU TRONG TUẦN
18/12/2022  $17,272 quyên trong thánh lễ
  $150  quyên trên mạng
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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. 

dotalis, số 3). “Nhưng thật ra,” Ngài viết, “đó là kế 
hoạch cho đời sống đức tin được định đặt với trí khôn 
của Chúa tể Vũ trụ.” 
 
Giáo hội không có quyền thay đổi những gì Chúa Kitô 
đã thiết lập. Ngay cả khi một đức giáo hoàng muốn, 
Ngài cũng không thể cho phép nữ giới làm linh mục. 
Giáo hội không phải là Giáo hội của các giáo hoàng mà 
là Giáo hội của Chúa Kitô. 
 
Xem xét lý do tại sao chức tư tế chỉ giới hạn cho nam 
giới có thể làm ta dễ hiểu hơn. Chính Giáo hội luôn 
được coi là có bản thể “nữ tính”. Chúng ta nói về Giáo 
Hội như hiền thê của Chúa Kitô (Rev 21:9). Ngay 
cả ngôn từ Mình Thánh Chúa Kitô cũng được Thánh 
Phaolô liên kết với nữ tính của Giáo hội trong thư gửi 
tín hữu Êphêsô, chương 5. Trong đó, Giáo hội là Mình 
Thánh  Chúa Kitô vì Giáo hội là “một xương một thịt” 
hay “một thân thể” với Chúa Kitô, cũng như người vợ. 
là một xương một thịt với người chồng. 
 
Tại sao Giáo hội là nữ tính? Một lý do là Giáo hội nhận 
được ân sủng từ bên ngoài và nuôi dưỡng sự sống mới 
của các tín hữu trong Giáo hội, giống như một người 
mẹ nuôi dưỡng những đứa con chưa chào đời của mình 
từ trong thân thể. Đây là lý do tại sao đôi khi chúng ta 
gọi Giáo hội là “Giáo hội Mẹ”. 

 
Điều này có liên quan gì đến chức tư tế cho người nam? 
Linh mục là một dấu chỉ bí tích của Chúa Kitô trong tư 
cách Chàng rể của Giáo hội - một bản sắc nam giới cố 
hữu. Không phải ngẫu nhiên mà Ngôi Hai Thiên Chúa 
trở thành một người nam. Trong mối quan hệ với giáo 
dân của Chúa, bản chất của Ngài là nam tính và giáo 
dân của Ngài là nữ tính. 
 
Người linh mục đàn ông đứng trong cương vị của Chúa 
Kitô (in persona Christi, theo tiếng La-tin). dấu chỉ bí 
tích của người chồng (Mt 9:15; 25:1-12; Ga 3:27-30; 
Eph 5) trước Giáo Hội, hiền thê của Ngài (GLCG 796). 
Một người nữ giới giữ vai trò này sẽ không hợp lý, 
cũng như một người đàn ông cố gắng làm “mẹ”. Vấn 
để ở đây không phải là bất bình đẳng, mà chỉ là sự khác 
biệt Chúa ban cho người nam và nữ. Muốn biết thêm 
thông tin về bản chất của chức vụ linh mục, xin xem 
phần “Decree on the Ministry and Life of Priests“ (Sắc 
lệnh về Thừa Tác Vụ và Đời sống Linh mục) của Công 
đồng Vatican II, Presbyterorum Ordinis, số 2.
(Câu hỏi #138 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Bel-
ly Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “Why aren’t women allowed to be priests?” Me-
gan M., 14
A: The Church’s teaching about the male-only priest-
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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. Bà Đỗ Thị Hoa
3. Anh Ben Bình
4. Những người đang bị lây nhiễm 

COVID-19

hood is difficult for some people today to accept.  
They overlook the fact that there are two crucial truths 
about gender, not just one.  In addition to equality, dif-
ference must also be considered.

Jesus made the priesthood male thing - like father-
hood.  This has nothing to do with men being superior 
to women - they are not (CCC 1577).  Men and women 
are equal in their human dignity; they are equally made 
“in the image of God.”  But such equality does not 
mean “sameness” in all respects, nor does it mean men 
and women must be entirely interchangeable or that 
they cannot have different roles in a community.

Because some women have been unjustly discriminated 
against in society and even by Church members, some 
people assume that allowing only men to be priests is 
an injustice.  But it is not, Jesus is the One established 
the priesthood, and He is the One who called only men 
to be priests.

People sometimes say Jesus did this because of the 
prevailing customs of His time.  This is a very weak ar-
gument.  Jesus freely broke with those customs in other 
instances, especially regarding women.  For example, 
He allowed women to be among His close followers.  
He addressed them in public, and He upheld their rights 
in marriage on the same terms as men (Mt 15:21-28; 
Mk 10:2-12).  And, of course, if he was really interested 
in conforming to cultural norms, he would have avoided 
claiming to be God and telling people they must eat his 
flesh and blood - both of which were radicaly forbidden 
by his culture.  That He did not call any women to be 
priests is a clear indication He intended priestly minis-
try to be exclusively male (Mt 10:1-4).

Further evidence of this is found in His mother, the 
Blessed Virgin.  As Pope John Paul II has said, “The 
fact that the Blessed Virgin Mary, the Mother of God 
and Mother of the Church, received neither the mis-
sion proper to the Apostles nor the ministerial priest-
hood clearly shows that the non-admission of women 
to priestly ordination cannot mean that women are of 
less dignity, nor can it be construed as discrimination 
against them” (Ordinatio Sacerdotalis, no. 3).  “Rath-
er,” he writes, “it is to be seen as the faithful observance 
of a plan to be ascribed to the Wisdom of the Lord of 
the Universe.”

The Church does not have the authority to change what 
Christ has established.  Even if the pope wanted to, he 

could not permit women to be priests.  The Church 
is not the pope’s Church; it is Christ’s Church.

Perhaps it might help to consider why the priesthood is 
limited to men.  The Church itself has always been con-
sidered in “feminine” terms. We speak of the Church 
as the bride of Christ (Rv 21:9).  Even the term body of 
Christ is linked to the femininity of the Church by St. 
Paul in Ephesians, chapter 5.  There the Church is the 
body of Christ because she is “one flesh” or “one body” 
with Christ, as the wife is one flesh or one body with 
her husband.

Why is the Church feminine?  One reason is that she re-
ceives grace from outside herself and nourishes the new 
life of believers within herself, as a mother nourishes 
her unborn children from within.  This is why we some-
times speak of the Church as “Holy Mother Church.”

How is this relevant to a male priesthood?  The priest 
is a sacramental sign of Christ as Bridegroom of the 
Church - an inherently male identity.  It is no accident 
that the Second Person of the Trinity became a male 
human being.  His identity, in relation to God’s people, 
is masculine, and the people of God’s relation to Him is 
feminine.

The male priest stands in the person of Christ (in perso-
na Christi, in Latin).  He is a sacramental sign of Christ 
the Bridegroom (Mt 9:15; 25:1-12; Jn 3:27-30; Eph 5) 
before the Church, His bride (CCC 796).  It would not 
make sense for a woman to try to fulfill this role, any-
more than it would for a man to try to be a “mother.”  
There is no inequality here, only the God-given differ-
ence between men and women.  (For more information 
about the nature of the priesthood, see the Decree on 
the Ministry and Life of Priests of the Second Vatican 
Council, Presbyterorum Ordinis, no. 2.)
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CHÚC MỪNG
 
Cuối tuần vừa qua, giáo xứ chúng ta mới 
có hai gia đình mới.  Hình bên trái là của 
đại gia đình Chú rể Vương Quốc Dũng 
và Cô dâu Nguyễn Huỳnh Kim Nhi chụp 
chung với Cha Vương Thiện Quốc và Cha 
Xứ.  Hình dưới là “wedding party” của 
Chú rể Nguyễn Minh Sơn Christopher 
và Cô dâu Ngô Phương Michelle chụp 
chung với Cha Xứ.  Giáo xứ xin gửi lời 
chúc mừng đến hai đôi tân hôn. Cầu chúc 
cho các cô dâu xinh đẹp được vui vẻ và 
hạnh phúc bên chú rể của mình.  Xin cũng 
không quên gửi lời chúc mừng đến hai họ 
Nguyễn - Ngô và hai họ Vương - Nguyễn 
đã có thêm dâu hiền và rể quí.   

MỪNG NOEL

Cuối tuần qua, Hội Giúp 
Lễ có tổ chức tiệc mừng 
sinh nhật Chúa.  Cha Xứ 
đã dành thì giờ tham dự 
với các em.  Xin Chúa Hài 
đồng luôn đổ tràn hồng 
ân xuống cho tất cả các 
em trong hội, tuy con nhỏ 
nhưng đã hết lòng sốt sắng 
đóng góp công sức phục vụ 
Thiên Chúa.

CHÚC MỪNG
Trong dịp Chúa giáng trần, kính chúc quý Cha, 

quý Thầy, quý Sơ, quý Cụ, quý Ông, Bà, 
Cô, Bác, Anh, Chị, Em và quý quyến 

một mùa Giáng Sinh tươi vui và nhiều hạnh phúc 
trong ơn lành Chúa Hài đồng.
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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.

 LỊCH VÀ PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2023
Được đặt ở phía cuối Đền Thánh.  Xin quý vị tùy tiện mang lịch 
về nhà dùng nhưng xin lấy có hạn để mọi người trong xứ cùng có.    
Chúng tôi cũng đặt phong bì đóng góp có số của gia đình và tên 
của các gia trưởng ở cạnh lịch 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 25 và thứ Hai 26/12 
để mừng lễ Chúa Hài Đồng Giáng Sinh.  Kính chúc quý Cha, quý 
Thầy và quý vị một cuối tuần an lành, vui vẻ.

BÁN HÀNG GÂY QUỸ
Giáo xứ sẽ nghỉ bán hàng tuần này để mừng lễ Giáng Sinh.  
Chúng tôi sẽ bán tiếp tục tuần sau cho đến Tết Nguyên Đán.

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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Đáp: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành 
cho chúng con (c. 2a).

Xướng:
1) Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho 
chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn 
nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối 
của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài 
cứu độ. - Đáp.

2) Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công 
bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa 
cầu.- Đáp.

3) Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy 
chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc 
lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất 
kính sợ Ngài. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Gl 4, 4-7
“Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ 
nữ”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.
Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, 
Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ 
nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người 
ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm 
dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa 
đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, 
kêu lên rằng: “Abba!”, nghĩa là “Lạy Cha!” Thế nên, 
bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là 
con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa.  
Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:  Dt 1, 1-2
Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, 
Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, 
nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, 
Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con. - Alleluia.

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”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và 
gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong 
máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài 
nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về 
điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm 
trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi 
Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, 
đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì 
người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã 
gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.  Đó 
là lời Chúa.

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Năm A

BÀI ĐỌC I:    Ds 6, 22-27
“Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ 
chúc lành cho chúng”

Trích sách Dân Số.
Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và 
con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái 
Israel; hãy nói với chúng thế này: ‘Xin Chúa chúc lành 
cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa 
cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng 
con, và ban bằng yên cho con’. Họ sẽ kêu cầu danh Ta 
trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.  Đó 
là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8

THƯ MỜI
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) trân trọng kính 
mời:

- Quý Hội đồng Mục Vụ
- Quý Ủy ban Bảo Quản & Phát Triển Giáo Xứ
- Quý Ban, Ngành, Đoàn thể Công giáo trong Giáo xứ
- Cộng đoàn Dân Chúa, giáo xứ CTTĐVN

Đến tham dự Thánh lễ Đức Mẹ Thiên Chúa, là Bổn 
mạng hội CBMCG, giáo xứ CTTĐVN.

Địa điểm: Hội trường Đền Thánh Giáo xứ
Lúc:  11g sáng, Chúa nhật, 1 tháng 1, 2023.

Sự hiện diện và lời cầu nguyện của Quý vị sẽ thêm 
lòng sốt sắng, hăng say phục vụ Chúa trong gia đình và 
trong Giáo xứ của hội. 

Trân trọng kính mời,

Hội trưởng:  Maria Đỗ Phạm Lana.
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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.

Merry Christmas
Chúc mừng Giáng Sinh

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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