
Trang 1

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 Thường Niên 2 Năm A    15 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 

ĐÂY LÀ CON THIÊN CHÚA



Trang 2

LỊCH PHỤNG VỤ  - Tuần 2 Thường Niên năm A
15 Tháng 1, 2023 - 21 Tháng 1, 2023 

CHÚA NHẬT 15/1/2023
  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”.
  BÀI ĐỌC II:  1 Cr 1, 1-3
  “Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an của 
  Thiên Chúa, Cha chúng ta”.
  TIN MỪNG:  Ga 1, 29-34
  “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”.

THỨ HAI 16/1/2023  Tưởng niệm Martin Luther King
  BÀI ĐỌC I:   Dt 5, 1-10
  TIN MỪNG:  Mc 2, 18-22

THỨ BA 17/1/2023  Thánh Antôn, Viện phụ - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   Dt 6, 10-20
  TIN MỪNG:  Mc 2, 23-28

THỨ TƯ 18/1/2023  
  BÀI ĐỌC I:    Dt 6, 10-20
  TIN MỪNG:  Mc 3, 1-6

THỨ NĂM 19/1/2023  
  BÀI ĐỌC I:  Dt 6, 10-20
  TIN MỪNG: Mc 3, 7-12

THỨ SÁU 20/1/2023  
  BÀI ĐỌC I:  Dt 8, 6-13
  TIN MỪNG:  Mc3, 13-19

THỨ BẢY 21/1/2023  Thánh Anê, Trinh nữ Tử đạo - Lễ 
nhớ
  BÀI ĐỌC I:  Dt 9, 2-3, 11-14
  TIN MỪNG:  Mc 3, 20-21 

TIỀN THU TRONG TUẦN
08/01/2023  $16,203 quyên trong thánh lễ
  $1,186  quyên từ các em bé
  $200  quyên trên mạng

ĐÂY LÀ CON THIÊN CHÚA
Trong lãnh vực điện ảnh giải trí thông 
thường, vai phụ mở đầu trước màn 
trình diễn chính.  Các nghệ sĩ ít danh 
tiếng hơn hay còn mới trong nghề được 
dùng để làm vui gợi hứng khán giả
và sửa soạn cho phần trình diễn chính 
trên sân khấu.  

So sánh cách không chuẩn lắm, Gioan 
Baotixita đóng vai trò này trong kịch bản ơn cứu chuộc 
của chúng ta. Công việc của ngài là chuẩn bị dân chúng 
đón Đấng Cứu Thế, giây phút cực kỳ lớn lao khi Thiên 
Chúa thực hiện giao ước của Ngài với dân Israen.  Từ đầu 
Tin mừng, Gioan Baotixita đóng vai quan trọng giới thiệu 
Đức Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa và là Đấng Cứu 
Thế.

Khi chúng ta gặp Gioan hôm nay, lúc ngài tiến vào cao 
điểm trong sứ vụ của ngài với lời công bố: Đây Chiên 
Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Đây không phải chỉ là 
một ai đó nói về Đấng Cứu Thế, nhưng đây là công cộng, 
một nhân vật danh tiếng xác nhận với mọi người là ông đã
từng nói trước đây: Ngài chính là Người mà tôi đã từng 
nói đến. Gioan chứng kiến, và với thần khí, để biết sự thật. 
Lời công bố của ngài là để cho mọi người nghe và tin.  

Uy quyền của Gioan đến từ đâu? Đến từ vai trò riêng của 
ông là người sẽ mở màn cho nhân vật chính, theo sự sắp 
đặt của Thiên Chúa; nhưng cũng từ chính điều ông đã 
thấy: Tôi không biết ngài (Đức Giêsu) nhưng đấng sai tôi 
đã nói cho tôi biết là “Tôi sẽ thấy Thánh Thần ngự xuống 
trên một người và người đó sẽ làm phép rửa bằng Thánh 
Thần. và đây tôi đã nhìn thấy.” Việc chứng kiến này cho 
ông uy quyền để công bố sự thật. Và không sợ hãi, ông 
công bố cho mọi người nghe, bây giờ tôi đã thấy và làm 
chứng Ngài là Con Thiên Chúa.
 

Chúng ta cũng như Gioan. Mặc dù chúng ta không đứng ở 
sân khấu tiên khởi đó, chúng ta là những người tiếp tục kể 
truyện và tiếp tục giới thiệu Đấng mà đời sống, cái chết và 
sống lại của Ngài đã biến đổi thế giới. Đức Giêsu Kitô là 
câu truyện có thật và chỉ trong việc đích thân biết về Đức 
Kitô, gặp ngài trong đời sống đức tin sống động, chúng 
ta mới thực sự cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên 
Chúa.

Như Gioan Baotixita nói với chúng ta sau đó: Ngài phải 
được nâng lên, còn tôi phải hạ thấp xuống (Ga 3:30). Vì 
Gioan biết cuối cùng thì ông cũng sẽ rời bỏ khấu trường 
để Chúa Giêsu đứng trong vai chính của ngài. Xin cho 
lòng chúng ta mở ra đối với việc làm vĩ đại của tình yêu 
Thiên Chúa hiện diện trong đời sống chúng ta.
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THIS IS THE SON OF GOD
It is common practice in the entertainment world to have 
an opening act before a big event.  Lesser-known or up-
and-coming celebrities are used to get the crowd in the 
mood and ready for the moment when the main event 
comes on stage.

In an imperfectly analogous way, John the Baptist per-
forms this role in the drama of our salvation. His task was 
to prepare the people for the coming of the Messiah, that 
great moment when God would fulfill his covenant with 
Israel.  From the beginning of John’s Gospel, the Baptist 
plays a central role in revealing Jesus as both the Word of 
God and the Messiah.
 

As we encounter John today, he is entering the apex of 
his mission: Behold, the Lamb of God, who takes away 
the sin of the world, he says. This is not just someone 
talking about the Messiah, this is a public, well-known 
figure confirming all that he has been saying up to this
point: He is the one about whom I have been speaking. 
John sees with his eyes, and with his spirit, to know this 
truth. His declaration is meant for all to hear, and heed.

Where does John’s authority come from? From his own 
role as the one who will “open the floor” for the main 
actor, per God’s divine design; but also from what he him-
self has seen: I did not know him [Jesus] but the one who 
sent me … told me that “I would see the Spirit come down
and remain upon the one who would baptize with the 
Holy Spirit, and this I did see.” This foresight, this insight, 
gives him the authority to proclaim this truth. And without 
fear he tells all who hear, now I have seen and testified 
that he is the Son of God.

As John did, so can we. Although we are not on that 
original stage, we are the ones who continue telling the 
story and continue pointing to the One whose life, death, 
and resurrection has transformed the world. Jesus Christ 
who is the real story and it is only in a personal, intimate 
knowledge of Christ, found in the life of an active faith, 
that we truly experience God’s presence.

As John the Baptist tells us later: He must increase, I must 
decrease (cf. John 3:30). For John knows he must ulti-
mately leave the stage and allow Jesus to take his rightful 
place. May our hearts be open to this great act of God’s 
loving presence in our lives.

Ý XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Tạ ơn Ba Đấng
2. Tạ ơn kỷ niệm Lễ Ngọc

3. Tạ ơn Chúa kỷ niệm 31 năm ngày cưới

4. (2) Tạ ơn & cầu bình an 
5. Tạ ơn và cầu bình an cho năm mới 
6. Cầu cho gia đình được bình an trong năm mới
7. Xin bình an cho gia đình
8. Cầu cho các linh hồn và bình an gia đình
9. Các linh hồn tiên nhân 
10. Linh hồn tiên nhân và mồ côi 
11. Linh hồn thai nhi & mồ côi 
12. Cầu cho các linh hồn
13. Xin như ý và cầu cho các linh hồn 
14. (2) Xin như ý 
15. Linh hồn Đức cố Giáo hoàng Benedicto 16
16. Linh hồn Cha Dominic Nguyễn Đức Hạnh
17. Linh hồn Đaminh & Maria 
18. Linh hồn Maria giỗ 32 năm 
19. Hai linh hồn Maria 
20. Linh hồn Phanxicô Xaviê & hai linh hồn Maria
21. Ba linh hồn Phanxicô 
22. Linh hồn Đaminh & Gioan Baoxita 
23. Linh hồn Phêrô, Maria và các linh hồn 
24. (2) Linh hồn Maria
25. Linh hồn Giuse
26. Linh hồn Phêrô
27. Linh hồn ân nhân và Matta 
28. Linh hồn Gioan Baotixita, Gioan Kim & Maria 
29. Giỗ 3 năm Linh hồn Giuse Phạm Ngọc Tuấn
30. Linh hồn Giuse Vũ Văn Mùi và xin sinh nở bình an
31. Giỗ 1 năm Linh hồn Maria Nguyễn Thị Liên
32. Linh hồn Maria Trần Thị Nụ
33. Hai linh hồn Maria, Mattha, Teresa và Anna 
34. Linh hồn Maria Lưu thị Rose
35. Bốn linh hồn Phêrô, Anna và Maria
36. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất
37. Linh hồn Đaminh Chầu và Anna Nhu
38. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Maria
39. Linh hồn Maria và Madalena
40. Linh hồn Dominicô
41. Linh hồn Francis Xavier Cao Đình Hoàng
42. Linh hồn Camilo
43. Tạ ơn và cầu cho Linh hồn Phan Đức
44. Linh hồn Giêrônimô, Anna và các linh hồn của gia 

đình
45. Linh hồn Đaminh Nguyễn Ngọc Hoàn
46. Linh hồn Vinh Sơn và Maria
47. Linh hồn Anna và Inhaxio
48. Linh hồn Giuse Đinh Văn Từ
49. Linh hồn Maria Loan Anh Nguyen
50. Linh hồn Blasio và Đaminh
51. Linh hồn Matthêu, Đaminh, Vicente, 2 Maria, 

Teresa, Anton
52. Linh hồn Phêrô Nguyễn Huệ, giỗ 100 ngày
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cùng của cuộc tạo lập thế giới, Thiên Chúa đã tạo ra 
các loài động vật trên cạn và sau cùng là con người (St 
1:24-31). 
 

Như tác giả sách Sáng Thế mô tả, Chúa đã tạo thành 
những sinh vật từ cơ bản đến phức tạp nhất - là con 
người, được tạo ra theo hình ảnh của Chúa - sau khi tạo 
ra nơi, chốn cho các sinh vật này. Điều này cho thấy 
dưới hình thức thơ văn, thay vì mô tả từng chi tiết cách 
khoa học, Thiên Chúa tạo dựng mọi vật theo thứ tự bởi 
vì Ngài là Thiên Chúa của trật tự, chứ không hỗn loạn 
(1 Cô-rinh-tô 14:33). 
 

Vì vậy, chúng ta có thể kết luận sự thật lịch sử của câu 
chuyện sáng thế thành một điều: Thiên Chúa có tạo ra 
thế giới và con người. Sự thật đó được thuật lại cách 
thơ văn như thế nào thì lại là chuyện khác (GLCG 
198).
(Câu hỏi #17 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

Q: “If the sun and the moon mark the days and 
they were created on the fourth day, how could the 
other days have come about?” Nicholas D., 14.
A: Your question shows one of the problems with ac-
cepting the Genesis story as a complete, literal scien-
tific history of creation.  Of course, much of the Book 
of Genesis is historical - the existence of Abraham, for 
example.  But the Catholic faith allows us to interpret 
other parts of it figuratively, as long as our interpreta-
tions do not contradict other Catholic doctrines (CCC 
390).

As Catholics, we are not forced into the restrictive 
interpretations of the creation presented by some Prot-
estant fundamentalists.  For example, we do not have 
to assume that all narratives in the opening chapters 
of Genesis are strictly historical, or historical in every 
detail, in order to believe that there was a creation and 
fall of man.  When we think of the writer of Genesis as 
expressing the creation of the world in poetic fashion, 
the problem you mention vanishes.

According to Genesis 1, God created light and dis-
tinguished light and darkness on the “first day.”  This 
“day,” however, is not so much a twenty-four hour 
period as a poetic way of showing how God created 
things in stages, in an orderly fashion, fitting each thing 
in its proper place (1 Cor 14:40).  After God created 
“light,” for instance, He then created realms or places 
for things: the sky, separating it from the waters

(to be continued on Page 6)

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Nếu mặt trời và mặt trăng đánh dấu 
từng ngày mà được tạo ra vào ngày thứ tư, 
thì làm sao những ngày khác lại có thể xảy 
ra được?” Nicholas D., 14 tuổi. 
Đ: Câu hỏi của bạn là một trong những vấn đề khi 
muốn tin chuyện tạo lập thế giới trong sách Sáng thế 
như một chứng tích lịch sử theo cách khoa học hoàn 
chỉnh nghĩa đen. Tất nhiên, phần lớn sách Sáng Thế là 
lịch sử - thí dụ như việc ông Áp-ra-ham có hiện hữu. 
Nhưng đức tin Công giáo cho phép chúng ta giải thích 
các phần khác theo nghĩa bóng, miễn là cách giải thích 
của chúng ta không mâu thuẫn với các giáo thuyết 
Công giáo khác (GLCG 390). 
 

Là người Công giáo, chúng ta không bị buộc phải giải 
thích chuyện khai thiên lập địa cách chi tiết như một 
số người theo trào lưu chính thống Tin lành đã làm. Ví 
dụ, chúng ta không cần phải giả định rằng tất cả câu 
chuyện trong các chương mở đầu của sách Sáng Thế 
đều hoàn toàn mang tính cách lịch sử hoặc lịch sử với 
chi tiết để tin rằng có sự tạo lập thế giới và tổ tông con 
người bị sa ngã. Khi chúng ta nghĩ rằng tác giả của 
sách Sáng thế diễn đạt sự tạo lập thế giới theo phong 
cách thơ văn, thì vấn đề mà bạn đề cập sẽ biến mất. 
 

Theo sách Sáng Thế 1, Thiên Chúa tạo ra ánh sáng và 
phân biệt ánh sáng và bóng tối vào “ngày đầu tiên”. 
Tuy nhiên, “ngày” ở đây không hẳn là phải hai mươi 
bốn tiếng đồng hồ mà là một cách viết cho thấy cách 
Thiên Chúa tạo dựng vạn vật theo giai đoạn có trật tự, 
đặt mỗi vật vào vị trí của nó (1 Cô-rinh-tô 14:40). Một 
ví dụ, sau khi Thiên Chúa tạo ra “ánh sáng”, thì Ngài 
tạo ra các cõi hoặc nơi chốn cho các sự vật: bầu trời, 
riêng biệt với các vùng nước bao phủ trái đất; và các 
đại dương, ngăn cách chúng với đất khô (St 1:6-13). 
Sau đó, Ngài tạo ra cây cối trên mặt đất; mặt trời, mặt 
trăng và các vì sao trên bầu trời; rồi đến các sinh vật 
biển và các loài chim (St 1:14-23). Vào “ngày” cuối 

53. Linh hồn Giuse, giỗ 100 ngày
54. Linh hồn Đaminh Maria, Gioan Baotixita, Caterina 

và bốn linh hồn Maria
55. Linh hồn Phaolô và Đaminh.
56. Linh hồn Phêrô Maria Nguyễn Văn Chức, giỗ 6 

năm.
57. Linh hồn Maria Cao Thị Hoa
58. Linh hồn Đaminh

59. Linh hồn Vinh Sơn mới qua đời
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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. 

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG!
Tuần trước đầu năm, Cha Phó Lộc đã rửa tội cho 4 em.  Tuần 
này mát tay, Cha Phó rửa tội thêm cho 5 em bé nữa trong giáo 
xứ.  Giáo xứ xin gửi lời chúc mừng đến gia đình các em và chào 
mừng các em vào đại gia đình con Chúa.  Cầu chúc cho các em 
mau ăn, chóng lớn, ngoan ngoãn vâng lời ông bà, cha mẹ và sẽ là 
những giáo dân tốt lành của Thiên Chúa.

CHÚC MỪNG!
Ngày mùng 6 tháng 1, 2023 vừa qua, Cha Xứ đã 
cử hành Thánh lễ Hôn phối cho chú rể Lê Quang 
Trường và cô dâu Nguyễn Vũ Thương.  Xin chúc 
mừng hai họ Lê - Nguyễn.  Cầu chúc cho Tân lang 
và Tân giai nhân được tràn đầy hồng ân Chúa và 
luôn hạnh phúc bên nhau.
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CẢM TẠ - THANK YOU
Giáo xứ xin cám ơn các mạnh thường quân sau đây 
đã đóng góp cho quỹ Tái Thiết Thánh Đường:

   Trần Vượng & Tươi   $5,200
   Liên Minh Thánh  Tâm   $5,000
   Nguyen Anthony    $5,000
   Nguyen Thanh Ngan   $5,000
   A. Hiệp     $200
   Điếu Ông Trần Văn Phú  $500 
   Phạm Dean    $1,000

Tính đến ngày 12 tháng 1, 2023, tổng số tiền ủng hộ 
là $2,069,120. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.

THÔNG BÁO
Trong dịp đầu năm, để kính nhớ đến ông bà, cha mẹ 
cùng những người thân của chúng ta đã ra đi trước và 
hiện đang an nghỉ tại nghĩa trang Forest Park East 
21620 Gulf Freeway, Webster, TX, một Thánh Lễ sẽ 
được tổ chức:

Tại Vườn An Nghỉ (Garden Of Peace) 
Vào lúc 10 giờ sáng, thứ Bảy ngày 21 tháng 01, 
2023.

Xin kính mời tất cả quý vị có thân nhân đang an nghỉ 
tại nghĩa trang Forest Park East cùng gia đình về tham 
dự Thánh Lễ. Trước là cầu nguyện cho những người 
thân của chúng ta đã ra đi trước, sau là cầu nguyện cho 
gia đình con cháu chúng ta trong năm mới được nhiều 
may mắn bình an hạnh phúc.

Ban quản trị Vườn An Nghỉ kính mời

PHÂN ƯU
Giáo xứ nhận được tin buồn:

Anh Phanxico Xaviê  CAO ĐÌNH HOÀNG
đã qua đời ngày 29 tháng 12, 2022,

hưởng dương 59 tuổi
Ông Đaminh NGUYỄN VĂN TIÊN

đã qua đời ngày 2 tháng 1, 2023,
hưởng thượng thọ 81 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 Phanxico Xavie và 
Đaminh về hưởng vinh phúc Trường sinh với Chúa trên 

nước hằng sống.

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG XUÂN 
QUÝ MÃO 2023

Thứ Bảy 21/01 Lễ 6g chiều - Giao thừa
Chúa Nhật 22/01  Mùng một tết. Sau lễ 11g sáng,
   Chào mừng xuân mới với lì xì,
   múa lân và đốt pháo.
Thứ Hai 23/01  Mùng hai tết - lễ kính nhớ ông
   bà, tổ tiên.
Thứ Ba 24/01    Mùng ba tết - lễ thánh hóa công
   việc làm ăn.

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 2023-2026
Giáo xứ chúng ta vừa có Hội đồng Mục Vụ mới.  Xin 
chúc mừng và cám ơn quý Anh Chị đã không quản ngại 
dành thì giờ công sức phục vụ giáo xứ.

 covering the earth; and the oceans, separating them 
from dry land (Gn 1:6-13).  Finally, He populated these 
places with things first, plants on the land, then sun, 
moon, and stars in the sky; and then sea creatures and 
birds (Gn 1:14-23).  On the final “day” of creation, 
God created the land animals and, after this, man (Gn 
1:24-31).

As the Genesis writer describes it, God went from the 
most basic creatures to the highest, most complex - 
man, made in God’s image - creating a place for each 
before hand.  This shows in a poetic form, rather than 
in a strictly scientific description, that God created 
things in an orderly fashion because He is a God of 
order, not chaos (1 Cor 14:33).

So the historical truth of the Genesis creation story is 
one thing: God did create the world and man.  How 
that truth is recounted, poetically, is another (CCC 
198).  
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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. Đừng lấy phong bì không phải 
của gia đình mình vì đóng góp trong năm sẽ được ghi vào cho gia 
đình có số trên phong bì.  Xin đừng dùng phong bì cũ từ các 
năm trước.  Mỗi gia đình cần có một số riêng để những đóng góp 
của quý vị được ghi chép đúng theo luật lệ thuế vụ.

BÁN HÀNG GÂY QUỸ
Giáo xứ sẽ bán hàng Tết cuối tuần này cho đến 30 Tết Nguyên 
đán.  Quý vị có thể ghé nhà bếp để mua bánh chưng, bánh tét, 
giò lụa, giò thủ, nem, dưa món,... vào cả những ngày trong tuần.  
Xin mua ủng hộ để giúp gây quỹ Tái Thiết Thánh Đường.

CỔNG SẮT
Hai tuần trước, một cổng sắt của giáo xứ đã bị hư hại vì bị đụng.  
Giáo xứ phải thay hệ thống mở cổng mới. Xin đi chậm đến gần 
và kiên nhẫn đợi vì cổng sẽ tự động mở cho người đi ra.

Hội Đồng Mục Vụ 
Nhiệm kỳ 2021-2024
Chủ Tịch:      Ô. Nguyễn Văn Triệu
Phó Nội Vụ:     Ô Nguyễn Thanh Xuân
Phó Ngoại Vụ:  Ô Lâm Quang Thắng
Thư Ký:      Ô. Hoàng Anh Hùng
UV Phụng Vụ:  Bà Trần T. Hồng Ngọc,
      Ô. Huỳnh Thanh Bình
UV Xã Hội:     Ô. Đinh Ngọc,
      B. Phạm Lan
UV Gia Đình:   B. Đặng Oanh, 
      Ô. Nguyễn Hoàng Huyên
UV Giáo Dục:   Ô. Nguyễn Anh Tú, 
      C. Đinh Hồng Diệp
UV Giới Trẻ:     C. Nguyễn Cory Hạ,
      Ô. Nguyễn Hoài
UV Thánh Nhạc: Ô. Vũ Minh Hóa  

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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BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 10-13. 17
“Tất cả anh em hãy đồng tâm hợp ý với nhau, và giữa 
anh em, đừng có chia rẽ”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 
hữu Côrintô.
Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với 
nhau, giữa anh em đừng có chia rẽ; hãy đoàn kết chặt 
chẽ trong cùng một thần khí và cùng một tâm tình. Anh 
em thân mến, tôi đã được các người nhà Khloê cho hay 
rằng: giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi có 
ý nói điều này, là mỗi người trong anh em nói: “Tôi, 
tôi thuộc về Phaolô; - “Tôi về phe Apollô”; - “Còn tôi, 
tôi về phe Kêpha”; - “Và tôi thuộc về phe Chúa Kitô”. 
Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đã chịu 
đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà 
anh em chịu phép rửa? Đức Kitô không sai tôi đi rửa 
tội, mà là đi rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời 
nói khôn khéo, kẻo thập giá của Đức Kitô ra hư không.  
Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:  Mt 4, 23
Alleluia, alleluia! - Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng 
nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền 
trong dân. - Alleluia.

TIN MỪNG: Mt 4, 12-23 
“Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri 
Isaia đã tiên báo”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về 
Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên 
hải, thành Ca-pharnaum, giáp ranh đất Giabulon và 
Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri 
Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường 
dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại 
bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy 
hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong 
bóng sự chết”.

Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy 
hối cải, vì nước trời đã gần đến!”

Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, 
Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, 
và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai 
ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi 
hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những 
ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà 
theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh 
em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông 
đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người 
cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình 
mà đi theo Người.

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ 
trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước 
trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.  
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 3 Thường Niên, Năm A

BÀI ĐỌC I:    Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b - 9, 3)
“Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh 
sáng vĩ đại”.

Trích sách Tiên tri Isaia.
Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn hạ, trong 
tương lai dần dần trở thành đường biển, bên kia sông 
Giođan trở thành Galilêa các dân tộc. Dân chúng đi 
trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh 
sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Người 
đã gia tăng dân số, đã ban một nguồn vui lớn; thiên 
hạ hân hoan trước mặt Người, như hân hoan khi được 
mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi phẩm. Vì 
ách đã đè trên họ, đòn ngang nằm trên vai họ, và gậy 
của kẻ lạm thu họ, Người đã bẻ gẫy tất cả như trong 
ngày Mađian.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 26, 1. 4. 13-14
Đáp: Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi (c. 1a).

Xướng:
1) Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ; tôi sợ chi ai? Chúa 
là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? - Đáp.

2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó 
là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui 
hưởng sự êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh 
điện của Người. - Đáp.

3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của 
Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống 
can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. - 
Đáp.

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
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

TỨ TAXI 346-717-3333
Dịch vụ đưa rước bà con cần đi công 
chuyện, nhà Chúa, chùa, phi trường, 
bác sĩ, nhà thương hoặc dịch vụ xin 
lợi tức xã hội.
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