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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 Hiển Linh Năm A    08 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 

VỊ VUA KHÁC THƯỜNG
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LỊCH PHỤNG VỤ  - Lễ Hiển Linh năm A
8 Tháng 1, 2023 - 14 Tháng 1, 2023 

CHÚA NHẬT 8/1/2023
  BÀI ĐỌC I: Is 60, 1-6
  “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”.
  BÀI ĐỌC II:  Ep 3, 2-3a. 5-6
  “Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng 
  thừa tự lời hứa”.
  TIN MỪNG:  Mt 2, 1-12
  “Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua”.

THỨ HAI 9/1/2023  Chúa Giêsu chịu phép rửa - Lễ kính
  BÀI ĐỌC I:   Is 42, 1-4. 6-7
  TIN MỪNG:  Mt 3, 13-17

THỨ BA 10/1/2023  
  BÀI ĐỌC I:   Dt 2, 5-12
  TIN MỪNG:  Mc 1, 21-28

THỨ TƯ 11/1/2023  
  BÀI ĐỌC I:    Dt 2, 14-18
  TIN MỪNG:  Mc 1, 29-39

THỨ NĂM 12/1/2023  
  BÀI ĐỌC I:  Dt 3, 7-14
  TIN MỪNG: Mc 1, 40-45

THỨ SÁU 13/1/2023  
  BÀI ĐỌC I:  Dt 4, 1-5. 11
  TIN MỪNG:  Mc 2, 1-12

THỨ BẢY 14/1/2023  
  BÀI ĐỌC I:  Dt 4, 12-16
  TIN MỪNG:  Mc 2, 13-17 

TIỀN THU TRONG TUẦN
01/01/2023  $20,922 quyên trong thánh lễ
  $450  quyên trên mạng

NGAY LÚC MỚI CHÀO ĐỜI, 
ĐỨC GIÊSU ĐÃ CHO THẤY 

NGÀI LÀ VỊ VUA HOÀN 
TOÀN KHÁC

Những câu truyện thánh kinh về Giáng 
Sinh chúng ta nghe trong mùa thánh 
này có nhiều sự kiện và nhân vật không 
ngờ. Chúng thực khó có thể thích hợp 
cho một ông vua. Tất cả bắt đầu với 
một trinh nữ như không thể có con, tuy vậy lại thụ thai và 
mang Con của Thiên Chúa trong dạ. Hài Nhi này được 
sinh ra sau khi cha mẹ làm một cuộc hành trình vất vả 
đi về Belem. Việc hạ sinh được Thiên Thần công bố cho 
những người rất bình dân, cần cù làm công việc lấm đất và
khiêm tốn nhất: chăn chiên. Sau hết, những người nhận 
ra Hài Nhi vừa sinh ra là vua thì lại là người ngoại chứ 
không phải người Do thái.

Có thể nào mà các tư tế hay luật sỹ lại không có mặt để 
chào đón Vua đã được hứa trước? Chắc chắn là họ đã 
chuẩn bị để đón khi Ngài đến. Tại sao Ngài lại không 
được sinh ra ở một đền đài cung điện với những đầy tớ và 
hoàng tộc? Làm thế nào người ta có thể tin đây là vị vua 
được sinh hạ? Nếu hài nhi này thực sự là Vua dân Do thái, 
thì những cái khởi đầu cho thấy ngài sẽ không phải là vua 
giống như bất cứ vua nào.

Ngài được gọi là Vua dân Do thái, nhưng tầm mức quan 
trọng của Ngài dường như to lớn hơn là chỉ có nước 
Israen. Vị vua này bị các nhà lãnh đạo Israen bỏ quên 
nhưng được những mục đồng đơn nghèo và các vị khôn 
ngoan dân ngoại tuyên nhận. Vị Vua được sanh ra bởi một 
trinh nữ đơn sơ nhưng lại được gọi là Con Thiên Chúa. 
Vua được sinh ra trong một cái hang của chiên bò, nhưng 
lại được những người đến thăm viếng dâng nhiều báu 
vật. Vua được các thiên thần ca khen chúc tụng nhưng bị 
Herode săn bắt. Đức Giêsu này sẽ làm đảo lộn thế giới và 
nó được bắt đầu ngay từ khi ngài mới chào đời.

Khi chúng ta tìm hiểu các nhân vật trong giai đoạn này 
về cuộc đời của Chúa Giêsu, dường như những nhân vật 
trong cuộc đều là không đúng người. Chẳng có ai là người 
quan trọng hay xứng đáng theo quan điểm của người quan 
sát ở ngoài cuộc. Dường như ông vua này đã mời những 
người nghèo và bần cùng ở xã hội đến với ngài ngày ngài 
giáng sinh. Làm thế nào mà vua Herode lại sợ một hài nhi 
yếu đuối sinh ra trong khó nghèo và thầm lặng như thế?

Chúng ta có hiểu thông điệp dành cho chúng ta không? 
Khi chúng ta đến trước sự hiện diện của Chúa, chúng ta 
cũng có thể cảm thắy bất xứng. Thật là điều tốt cho chúng 
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EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Dường như mình phải tin rằng thuyết 
tiến hóa hoặc sự sáng tạo trái đất, chỉ một 
trong hai là có thật. Làm sao mình có thể 
tin cả hai cùng một lúc, như tôi nghe một 
số người nói?” Alice B., 15 tuổi 
Đ: Nếu nhìn theo chiều hướng là Chúa đã dùng sự tiến 
hóa là cách thức để hình thành con người. Đó là cách 
nhìn duy nhất mà một người Công giáo có thể tin vào 
sự tiến hóa mà vẫn tin vào sự sáng tạo. Tuy nhiên, nói 
ngược lại thì không đúng; bạn có thể tin vào sự sáng 
tạo mà không khẳng định sự tiến hóa. 
 
Khi một số người (thường là người đạo Tin lành theo 
trào lưu Chính thống và những người theo chủ nghĩa 
vô thần) đặt sự tiến hóa và sự sáng tạo đối lập nhau, 
họ thường dùng tiến hóa của ngẫu nhiên không định 
hướng và sáng tạo trời đất của Thiên Chúa theo nghĩa 
đen là tạo ra con người từ “bụi đất” và “thổi” vào con 
người “hơi thở của sự sống” tất cả trong sáu ngày, mỗi 
ngày có hai mươi bốn giờ. Nói theo cách đó thì sáng 
tạo và tiến hóa không thể đúng cả hai. Mọi người nghĩ 
rằng sự sáng tạo và sự tiến hóa xung đột nhau bởi vì họ 
tin vào quan điểm Chính Thống nghiêm ngặt và quan 
điểm duy vật vô thần. Người Chính Thống khẳng định 
chuyện sáng tạo trong sách Sáng Thế phải được diễn 
giải như một câu chuyện lịch sử rõ rệt từng chi tiết. 
Đối với họ, sự sáng tạo và sự sa ngã của con người 
không thể chỉ nói là đã xảy ra mà phải xảy ra theo cùng 
với câu chuyện của sách Sáng Thế đã kể, không cần 
biết rằng phần nào câu chuyện có thể là văn hoa hoặc 
truyền thuyết. Mặt khác, chủ nghĩa duy vật vô thần 
cho rằng việc tạo ra loài người (và toàn bộ vũ trụ) là 
do ngẫu nhiên mà thôi, chứ không dính gì đến quyền 
phép, tiến hóa hay bất kỳ cách nào khác. 
Đây là một tập hợp của các lựa chọn sai lầm. Nếu sự 

ta để nhớ ngay từ lúc khởi đầu Chúa Giêsu đã chào đón 
những người bị coi thường và quên lãng. Nếu chúng ta
không tin Chúa Giêsu thương yêu hay mời gọi chúng ta, 
thì nên nhớ lại là những mục đồng tầm thường và những 
nhà khôn ngoan bị coi là “không thanh sạch” lại là những 
người đầu tiên được triệu tập đến. Vị Vua này không thẩm 
định theo vẻ bề ngoài hay tước vị. Nơi Chúa Giêsu, chúng
ta mừng kính một vị vua có lòng mong mỏi cứu những 
người cần đến lòng thương xót của Ngài.  Những món 
quà Ngài muốn nơi chúng ta là tình yêu và tận tâm đối với 
Ngài. Vị Vua này là một bất ngờ tràn đầy vui mừng.

EVEN AT HIS BIRTH, JESUS SHOWS 
THAT HE IS A COMPLETELY 
DIFFERENT TYPE OF KING

The familiar biblical Christmas stories that we hear during 
this holy season contain many unexpected events and 
characters. They hardly seem fit for a king. It all begins
with a young virgin who cannot possibly be with child, yet 
she indeed conceives and bears the Son of God within her. 
This child is then born after a difficult journey by his par-
ents to Bethlehem. The birth is subsequently announced 
– by angels – to the most ordinary of people, doing some 
of the most labor-intensive and dirty work around: shep-
herds. Finally, the only “important” people who recognize 
the newborn as a king are non-Jewish foreigners.

How is it that there are no priests or scribes present to 
greet the promised king? Surely, they must have been 
prepared for his arrival. Why isn’t he born in a castle sur-
rounded by servants and other royalty? How can anyone 
believe that this is the birth of a king? If this child is truly 
the King of the Jews, his beginnings demonstrate that he 
is not going to be like any other king.

He is called the King of the Jews, but his importance 
seems to be much larger than simply the nation of Israel. 
This king is overlooked by the Jewish leaders but pro-
claimed by the simple shepherds and the Maji. The king 
is born to a simple virgin but called the Son of God. The 
king is born in a cave/barn, but the visitors bring lavish 
gifts. The king is praised by angels but hunted by Herod. 
This Jesus is going to turn the whole world upside down 
and it begins even as he is a newborn.

As we examine the characters in this chapter of Jesus’ life, 
it seems that all the wrong people are involved. None of 
these people would be considered important or worthy to
the outside observer. It seems that this king has invited the 
poor and the outcast to his birthday. How can King Herod 
be so afraid of a weak baby born into poverty and

 obscurity?

Do we understand now the message for us? When we 
come into the presence of the Lord, we can also feel un-
worthy. It is good for us to remember that even from the
beginning Jesus has welcomed the outcast and the over-
looked. If we doubt that Jesus loves or invites us, it is 
encouraging to recall the humble shepherds and the 
“unclean” Magi who were the first to be summoned. This 
king is not judging by appearance or status. In Jesus we 
celebrate a king who is longing to save those who need his 
mercy.  The gifts that he asks us to offer are our love and 
devotion to him. This king is such a joyful surprise



Trang 4

tiến hóa được coi là một quá trình do Chúa thiết kế 
và sự sáng tạo chỉ đơn giản là hành động của Chúa để 
kiến tạo mọi loài, thì không nhất thiết phải xung đột. 
Câu trả lời không cần phải là một trong hai mà có thể 
là cả hai: tiến hóa và sáng tạo. 
 
Một người Công giáo có thể chấp nhận câu chuyện 
sáng tạo như một sự kiện lịch sử qua từng chi tiết, 
nhưng Giáo hội không bắt buộc người ấy phải nhìn 
nhận như vậy.  Người ấy cũng không được lên án 
những người Công giáo khác không đồng ý với anh ta. 
Anh ta cũng có thể chấp nhận sự tiến hóa như một quá 
trình khoa học, miễn là anh ta không phủ nhận những 
giáo lý cơ bản của Thiên Chúa giáo như đã được đề 
cập trong câu hỏi.
(Câu hỏi #20 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “It seems to me that you have to believe that 
either evolution or creation is true.  How can you 
believe both at the same time, as I hear some people 
say?” Alice B., 15
A: By holding that God used evolution as His way of 
forming human beings.  In that sense, you could say 
the only way a Catholic can believe in evolution is also 
to believe in creation.  Now, the opposite is not true; 
you can believe in creation without affirming evolu-
tion. 

When some people (usually fundamentalist Protestants 
and atheists) place evolution and creation in opposi-
tion, they usually mean evolution by blind chance vs. 
creation in the sense of God literally fashioning man 
from “the dust of the earth” and “breathing” into him 
the “breath of life” all in six twenty-four-hour days.  
Obviously, creation and evolution in those senses 
cannot both be true.  People think there is a conflict 
between creation and evolution because they think the 
only alternatives are the strict fundamentalist view and 
the atheistic materialist view.  Fundamentalists insist 
the creation story in Genesis must be interpreted as 
strict history in every detail.  For them, it is not enough 
to say the creation and fall of man really happened; 
they insist it must have happened according to their 
literalistic reading of the Genesis narrative, without 
considering that parts of it may be poetic or allegorical.  
Atheistic materialists, on the other hand, say the cre-
ation of the human race (and the universe as a whole) 
was due to blind chance, without any divine interven-
tion, whether by evolution or any other means. 
This is a false set of choices.  If evolution is under-

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

Ban Bảo Quản và Phát Triển  $100,000 
Jessica Ngan Bui     $500 
Võ Dương      $500 
Hang Nguyen & Peter Tran   $1,000 
HDN Corporation     $500 
Phuong Nguyen     $2,000 
Tam Van Nguyen     $1,000 
Ẫn Danh      $1,000 
Phan Văn Hạnh     $1,000

Tính đến ngày 4 tháng 1, 2023, tổng số tiền ủng hộ là 
$2,047,220. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị và 

gia đình.

stood as a process designed by God, and creation as 
simply God’s act of bringing everything into existence 
in some way, then there need not be a conflict.  The 
answer does not need to be either evolution or creation; 
it can be both evolution and creation.

A Catholic may completely embrace the creation 
narrative as a historical depiction in every detail, but 
he is not required by the Church to do so, and he may 
not condemn other Catholics who do not agree with 
him.  He may also embrace evolutionary theory as a 
scientific explanation, as long as he doesn’t deny the 
fundamental Christian truths mentioned in the previous 
question.  

THÔNG BÁO
Vì mùng một Tết năm nay vào ngày Chúa Nhật, 
chương trình lễ cuối tuần 21 và 22 tháng 1 sẽ không 
thay đổi cho Tết Nguyên Đán.  Chúng tôi sẽ thông báo 
vào tuần sau về chương trình Mừng Xuân Mới của 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. 

 

  
Vietnamese New Year Festival 

 Saturday January 14, 2023 
4PM – 5:45PM 

▪ Lion Dance 
▪ Game booths & prizes 
▪ Food & drinks 
▪ Lìxì 
▪ More 
 

 

 

HHooääii    CChhôôïï      
  TTeeáátt    NNgguuyyeeâânn    ÑÑaaùùnn  

QQuuyyùù    MMaaõõoo      
22002233   

 

Fun for the whole family! 
 

 

 

@ Hội Trường 

 (Church school) 
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Ý XIN LỄ TUẦN NÀY
1. (2) Tạ ơn Chúa 
2. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria 
3. (2) Tạ ơn Chúa, Mẹ và Thánh Cả Giuse 
4. Tạ ơn và bình an trong năm mới
5. Tạ ơn và cầu bình an cho gia đình
6. Tạ ơn sinh nhật 
7. Tạ ơn đi đường được bình an 
8. Tạ ơn cuối năm 
9. Tạ ơn 30, 40 & 46  năm hôn phối
10. Xin bình an năm mới 
11. Bình an trong gia đình 
12. Xin ơn chữa lành và bình an
13. Xin chữa lành cho con trai
14. Tạ ơn và cầu cho tổ tiên
15. Tạ ơn Chúa, Mẹ và Thánh Cả Giuse; cầu cho các 

linh hồn 
16. Xin bằng an & cầu cho các linh hồn trong gia tộc 
17. (2) Các linh hồn và các thai nhi 
18. Cầu cho tiên nhân nội ngoại & các linh hồn  
19. Linh hồn Đaminh + Maria 
20. Linh hồn  Phêrô
21. (2) Linh hồn  Giuse Nguyễn Văn Nhất 
22. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Cưỡng 
23. Linh hồn Catarina Nguyễn Thị Cúc 
24. Linh hồn Anphongsô & Giuse 
25. (2) Linh hồn Maria  
26. Linh hồn  Vincente 
27. Linh hồn Phêrô Nguyễn Đa 
28. Linh hồn Giuse  
29. Linh hồn Maria Đỗ Thị Hải
30. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Điện
31. Lễ giỗ Linh hồn Maria Lê Thị Quân
32. Linh hồn Maria và Phaolo

33. Lễ giỗ Linh hồn Anton và Maria

CHÚC MỪNG!
CHÚC MỪNG!

Cuối tuần vừa qua, Cha Phó Lộc đã 
không quản ngại ngày Tết Dương lịch 
để cử hành nghi thức Rửa tội cho 4 
em bé trong giáo xứ. Giáo xứ xin chào 
đón các em vào đại gia đình Con Chúa 
và gửi lời chúc mừng đến gia đình các 
em.  Xin Chúa ban ơn hướng dẫn, gìn 
giữ và hỗ trợ các em trở thành những 
giáo dân tốt lành của Chúa.

34. Linh hồn Giêrônimo
35. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Tài
36. Lễ giỗ Linh hồn Maria Nguyễn Thúy Phượng
37. Linh hồn Anna và cầu cho cha mẹ
38. Linh hồn Maria và Rosa
39. Linh hồn Giacobe, Lucia, Phêrô và Elizabeth
40. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Têresa và Phaolo
41. Linh hồn Maria Catarina và tiên nhân . . .
42. Linh hồn Anna, Maria và Giuse
43. Linh hồn Marie Theresa Phạm Thị An
44. Linh hồn Matta và nội ngoại
45. Lễ giỗ Linh hồn Benađô
46. Linh hồn Maria và Maria Madalena
47. Lễ giỗ linh hồn Gioan Baotixita

48. Lễ giỗ linh hồn Anna

Cầu Nguyện
Chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Đức Biển Đức 
XVI mau sớm được về hưởng Nhan Thánh 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.

PHONG BÌ ĐÓNG GÓP 2023
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.  Mỗi gia đình cần có một số riêng để 
những đóng góp của quý vị sẽ được ghi chép đầy đủ.

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

CHA XỨ ĐI TĨNH TÂM
Trong tuần tới, từ thứ Hai mùng 9 đến thứ Sáu 13, Cha Xứ sẽ đi 
tĩnh tâm.  Đây là chương trình tĩnh tâm hằng năm do địa phận 
đặt định để các cha có thời gian tu tịnh và sinh hoạt với nhau 
trong cùng địa phận.  Cha Phó Lộc sẽ tham dự tuần Tĩnh Tâm 
vào hai tuần sau đó.

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 CA: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10
Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa 
(c. 8a và 9a).

Xướng:
1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã 
nghiêng mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con 
kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, 
bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. - Đáp.

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài 
đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu 
và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”.- 
Đáp.

3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con 
sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận 
đáy lòng con. - Đáp.

4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Đại 
Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết 
rồi. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 1-3
“Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an của 
Thiên Chúa, Cha chúng ta”.

Khởi đầu thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 
hữu Cô-rintô.
Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ 
của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, 
kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người 
được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi 
nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang 
kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: 
Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của 
Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.  Đó 
là lời Chúa.

ALLELUIA:  1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ 
Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời 
đời. - Alleluia.

TIN MỪNG: Ga 1, 29-34
“Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình 
liền nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội 
trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau 
tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. 
Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được 
tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa 
trong nước”. Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã 
thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống 
và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. 
Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo 
tôi: ‘Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó 
chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần’. 
Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên 
Chúa”.  Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 2 Thường Niên, Năm A

BÀI ĐỌC I:    Is 49, 3. 5-6
“Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên 
ơn cứu độ của Ta”.

Trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, 
vì Ta được vinh danh nơi ngươi”.

Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi 
còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem 
Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. 
Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức 
mạnh của tôi. Người đã phán: “Làm tôi tớ Ta chẳng 
có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các 
người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như 
ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp 
địa cầu”.  Đó là lời Chúa.

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, 2023. 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, 2023. 

THƯ MỜI
Nhóm Đạo Binh Hồn Nhỏ Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ 
có 30 phút Sùng Kính Thánh Thể và Đền Tạ Thánh 
Tâm trong Nhà Nguyện, trên lầu Đền Thánh, sau 
Thánh lễ Chúa Nhật 7g sáng, ngày 15 tháng 1, 2023. 
Kính mời Cộng đoàn tham dự cầu nguyện với nhóm.
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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

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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