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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 Thường Niên 3 Năm A    22 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 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
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LỊCH PHỤNG VỤ  - Tuần 3 Thường Niên năm A
22 Tháng 1, 2023 - 28 Tháng 1, 2023 

CHÚA NHẬT 22/1/2023  TẾT NGUYÊN ĐÁN
  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”.
  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”.
  TIN MỪNG:  Mt 4, 12-23 
  “Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri 
  Isaia đã tiên báo”.

THỨ HAI 23/1/2023  Cầu cho luật bảo vệ thai nhi.
  BÀI ĐỌC I:   Dt 9, 15. 24-28
  TIN MỪNG:  Mc 3, 22-30

THỨ BA 24/1/2023  Thánh Phanxico Sales, Giám mục 
Tiến sĩ Hội thánh - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:   Dt 10, 1-10
  TIN MỪNG:  Mc 3, 31-35

THỨ TƯ 25/1/2023  Thánh Phaolo Tông đồ trở lại - Lễ 
kính
  BÀI ĐỌC I:    Cv 22, 3-16
  TIN MỪNG:  Mc 16, 15-18

THỨ NĂM 26/1/2023  Thánh Timôthêô và Titô, Giám 
mục - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:  2 Tm 1, 1-8
  TIN MỪNG: Mc 4, 21-25

THỨ SÁU 27/1/2023  
  BÀI ĐỌC I:  Dt 10, 32-39
  TIN MỪNG:  Mc 4, 26-34

THỨ BẢY 28/1/2023  Thánh Tôma Aquinas, Linh mục 
Tiến sĩ Hội thánh - Lễ nhớ
  BÀI ĐỌC I:  Dt 11, 1-2. 8-19
  TIN MỪNG:  Mc 4, 35-40 (HI 35-41) 

LỜI CHÚC XUÂN
NĂM QUÝ MÃO

1. Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đến. 
Chúc bạn năm mới đầy hạnh phúc và 
những tháng đầy triển vọng và tươi đẹp 
nhất.
Everything starts anew with the New 
Year coming. May your new year be 
filled with the happiest things and your days with the 
brightest promise.

2. Cuộc sống là những khoảnh khắc hạnh phúc, và may 
mắn là ân huệ lớn nhất trong năm nay. Chúc bạn năm mới 
thật nhiều may mắn.
Life is the happiest moments, and luck is the greatest fa-
vors this year. Wish you Happy new year.

Chúng tôi chúc bạn hạnh phúc trong 365 ngày, và được tốt 
lành trong suốt năm mới này, chúc bạn năm mới vui vẻ.
We wish you scatter happiness all 365 days and get the 
same in return, as well throughout this New Year, wish you 
a Happy New Year.

4. Năm mới là một quyển vở trắng, và chiếc bút nằm trong 
đôi tay bạn. Đây là cơ hội để bạn viết nên câu chuyện đẹp 
của riêng mình. Chúc mừng năm mới.
A new year is like a blank book, and the pen is in your 
hands. It is your chance to write a beautiful story for 
yourself. Happy New Year.

5. Chúc bạn một năm mới đạt được tất cả những ước mơ 
của mình… Chúc mừng năm mới.
May all your wishes are fulfilled this year… Happy new 
year.

6. Nhà thờ thật may mắn khi có những người như bạn 
mang nhiều niềm vui tới cuộc sống và sinh hoạt của giáo 
xứ. Chúng tôi không thể tưởng tượng được mọi thứ sẽ thế 
nào nếu không có bạn giúp đỡ. Chúc bạn một kỳ nghỉ lễ 
năm mới tuyệt vời. 
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Ý XIN LỄ TUẦN NÀY
1. Tạ ơn Ba Đấng
2. Tạ ơn Chúa & Đức Mẹ 
3. (2) Xin tạ ơn 
4. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả & xin cho năm 

mới được bình an 
5. Tạ ơn Chúa & Đức Mẹ trong dịp 3 năm thành hôn 
6. Tạ ơn và xin cho gia đình bình an
7. Xin được bình an 
8. (2) Xin đi đường được bình an
9. Cầu cho con cái
10. Xin ơn chữa lành ung thư
11. Xin ơn chết lành
12. Tạ ơn  & như ý 
13. Xin như ý
14. Cầu cho các linh hồn và xin như ý 
15. Tạ ơn và cầu cho tổ tiên, gia đình và người thân
16. Các linh hồn trong Vườn An Nghỉ
17. Cầu cho ông bà tổ tiên
18. Các linh hồn tổ tiên , ông bà cha mẹ & anh em 

19. (3) Cầu cho các tiên nhân

20. Cầu cho tiên nhân và các linh hồn  
21. Cầu cho tổ tiên và các linh hồn
22. Linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ & các linh hồn 

trong luyện ngục 
23. Các linh hồn thai nhi 
24. Các linh hồn mồ côi và thai nhi
25. Cầu cho các linh hồn
26. Các linh hồn khuất mặt 
27. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Ngát
28. Linh hồn Đaminh Nguyễn Văn Tiên
29. Linh hồn Phêrô Nguyễn Hạnh
30. Hai linh hồn Maria
31. Lễ giỗ Linh hồn Phêrô Trần Văn Định
32. Lễ giỗ Linh hồn Gioan
33. Linh hồn Anna
34. Linh hồn Antôn Trần Văn Kiên
35. Linh hồn Phaolô Lê Khoa
36. Linh hồn Maria Phạm Mạnh
37. (3) Linh hồn Đaminh
38. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Tốt
39. Linh hồn Maria Catarina, tổ tiên và các linh hồn
40. Linh hồn Phanxicô Xavier
41. Linh hồn Matta và hai linh hồn Phêrô
42. Lễ giỗ Linh hồn Vicente Lương Huy Tân
43. Tạ ơn và cầu cho linh hồn Matta, Nicolas và các 

linh hồn mồ côi
44. Linh hồn Phêrô Tạ Quang Lịch
45. Linh hồn Maria và Gioan Baotixita
46. Linh hồn Đaminh & Maria 
47. (2) Linh hồn Giuse 
48. Linh hồn Banabe Vũ Đức Hạnh 
49. Linh hồn Cha Vincent Nguyễn Hữu Dụ 
50. Linh hồn Phêrô-Phaolô & Maria 
51. Linh hồn Phêrô Nguyễn Phúc 
52. Linh hồn Vincente 
53. Ba linh hồn Giuse 
54. Bốn linh hồn Maria 
55. (2) Linh hồn Phêrô 
56. Linh hồn Vincente 
57. Linh hồn Đaminh Ngọc Hoàn 
58. Linh hồn Anna Maria 
59. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Nhất 
60. Linh hồn Gioanbaotixita 
61. Linh hồn Đaminh Bùi Văn Bốn 
62. Linh hồn Giuse Đoan Hanh Thomas
63. Linh hồn Đaminh Nguyễn Văn Tiên
64. Linh hồn Sơ Maria dòng Trinh Vương mới qua đời
65. Linh hồn Rosa lễ giỗ
66. Linh hồn Maria Cao Thị Hoa lễ giỗ
67. Linh hồn Phêrô M. Nguyễn Quí Chức

68. Linh hồn Micae và Linh hồn Đaminh

The church is fortunate to have people like you who bring 
so much joy to the life and activities of the parish. We 
can’t imagine what it would be like without your support. 
Have a great New Year’s celebration.

7. Năm mới mến chúc cả gia đình bạn sẽ có một năm 
thịnh vượng, vui vẻ và đầy ắp yêu thương. 
In the new year, may your whole family have a prosperous 
year, happy and full of love.

8. Không gì bằng ngày tết chúng ta được quây quần bên 
nhau. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và có thật nhiều 
sức khỏe.
There is nothing more fun than get together at Tet. Happy 
New Year everyone and lots of health.

9. Nhân dịp Tết Xuân Con Mèo, chúng tôi rất vui và hãnh 
diện được phục vụ giáo xứ của chúng ta. Chúng tôi chân 
thành biết ơn lòng tốt và quảng đại của quí vị tích cực hỗ 
trợ giáo xứ. Cùng với cha phó Lộc và các nhân viên văn 
phòng giáo xứ, chúng tôi mến chúc qúi vị một năm mới 
hạnh phúc hơn năm cũ. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban 
bình an và niềm vui cho quí vị và gia đình. 
On the occasion of Tet, we are very happy and proud to 
serve our church community. We truly appreciate your 
kindness and generosity in supporting the parish. Together 
with Fr. Loc and the office staff, we wish all of you anoth-
er year much happier than the old one. May the Lord bless 
you and fill you and your families with His peace and joy!
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Q: “What is the difference between the Old and 
New Testaments?” Alyssa W., 14.
A: The Old Testament is the collection of books that 
record the story of creation; the fall of man through 
sin; the call of Abraham; the Exodus from Egypt and 
the covenant with Israel; the giving of the Law (in-
cluding the Ten Commandments) and the entry into the 
Holy Land; the establishment of David’s kingdom; the 
promise of God given through the prophets of a messi-
ah (Jesus); the life and trials of the chosen people, the 
Jews, as they struggled to be faithful while waiting for 
the Messiah; and the events leading up to Jesus’ com-
ing (CCC 122).

The Old Testament contains forty-six books which are 
traditionally divided into four categories: the Penta-
teuch (also called the Torah or the Law), the historical 
books, the wisdom books, and the prophetic books.  A 
list of the books in each of these categories can usually 
be found in the instructional pages of your Bible (CCC 
120, 138).

The New Testament begins with the birth of Jesus, but 
it tells us little about the life of Christ before He began 
His public ministry around the age of thirty.  It recounts 
the ministry, passion, death, resurrection, and ascension 
of Jesus, as well as the story of the early Church, and 
it offers a rich collection of early letters from various 
figures in the early Church on the meaning of Christ for 
us.

The New testament can also be divided into four kinds 
of writing: the Gospels, summaries of Jesus’ life and 
teaching; the letters (also called epistles) of various 
apostles and apostolic men (Paul, Peter, James, John, 
Jude and the author of Hebrews) to early Catholic 
communities and individuals; the Acts of the Apostles, 
a history of the early Christians, and the Apocalypse (or 
Revelation).  There are twenty-seven books in the New 
Testament (CCC 120, 124).

In short, the Old Testament is the story of the Jewish 
people, and the New Testament is the story of the Cath-
olic people, both Jews and Gentiles (non-Jews), who 
accepted and followed Christ.

EM MUỐN BIẾT
I WANT TO KNOW

H: “Sự khác biệt giữa Cựu Ước và Tân 
Ước là gì?” Alyssa W., 14 tuổi. 
Đ: Cựu Ước là bộ sách ghi lại câu chuyện 
Đức Chúa Trời tạo dựng trời đất; tổ tông con 
người phạm tội; Chúa gọi Áp-ra-ham; cuộc xuất hành 
ra khỏi Ai Cập và giao ước với dân Do Thái; luật Chúa 
được ban hành (bao gồm Mười Điều Răn) và đường 
vào Đất Thánh; vương quốc của Vua David được thành 
lập; lời hứa của Thiên Chúa được ban truyền qua các 
tiên tri về Đấng cứu thế (Chúa Giêsu); đời sống và 
những thử thách của dân Do Thái là dòng giống được 
Chúa chọn,  khi họ phải phấn đấu để trung thành chờ 
đợi Đấng cứu thế; và các sự kiện dẫn đến việc Chúa 
Giêsu đến (GLCG 122). 
 
Cựu Ước bao gồm bốn mươi sáu cuốn sách được chia 
thành bốn mục theo truyền thống: Ngũ Kinh (còn gọi là 
Torah hoặc Giáo Luật), các sách về lịch sử, sách Khôn 
Ngoan và các sách về tiên tri. Danh sách các cuốn sách 
trong mỗi danh mục này thường được ghi vào trang 
hướng dẫn của Kinh thánh (GLCG 120, 138). 
 
Tân Ước bắt đầu với sự giáng sinh của Chúa Giêsu, 
nhưng không nói nhiều về cuộc đời của Chúa Kitô 
trước khi Ngài công khai đi rao giảng vào khoảng ba 
mươi tuổi. Sách viết về các chuyến đi rao giảng, cuộc 
thương khó, cái chết, sự phục sinh và lên trời của Chúa 
Giêsu, cùng với các câu chuyện về Giáo hội thuở sơ 
khai, và là một sưu tập rất phong phú gồm nhiều bức 
thư của những nhân vật khác nhau trong Giáo hội sơ 
khai về ý nghĩa của Chúa Kitô cho chúng ta. 
 
Tân ước cũng có thể được chia thành bốn loại văn bản: 
Tin Mừng, tóm tắt về cuộc đời và giáo huấn của Chúa 
Giêsu; các bức thư (còn gọi là tín thư) của nhiều thánh 
tông đồ và môn đồ (Phaolô, Phêrô, Giacôbê, Gioan, 
Giu-đe và tác giả sách Hê-bơ-rơ) gửi cho một số cá 
nhân và cộng đồng Công giáo sơ khai; Tông Đồ Công 
vụ, lịch sử của Thiên Chúa giáo buổi ban đầu và Ngày 
tận thế (hay Khải huyền). Có 27 cuốn sách trong Tân 
Ước (CCC 120, 124). 
 
Nói tóm lại, Cựu Ước là những ghi chép của người Do 
Thái, trong khi Tân Ước là của người Công giáo, bao 
gồm cả Do Thái và người ngoại (không phải Do Thái), 
những người đã chấp nhận và theo Chúa Kitô..
(Câu hỏi #24 trong cuốn “Did Adam & Eve Have Belly 
Buttons?” của Matthew J. Pinto).

TIỀN THU TRONG TUẦN
15/01/2023  $16,661 quyên trong thánh lễ
  $747  quyên từ các trẻ em 
  $250  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. 

TIỆC XUÂN 
GIÁO XỨ

Thứ Bảy 14 tháng 1, 2023 
vừa qua, Ban Giảng huấn 
trường Ane Lê Thị Thành 
đã tổ chức tiệc xuân cho 
các em học sinh, đầy đủ 
với múa lân và tiền lì xì., 
với sự tham dự của Cha 
Xứ và Cha Phó.  Đây là 
hình ảnh tiệc xuân qua ống 
kính của Cha Xứ.
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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 04 tháng 2, 2023 tại Nhà 
Nguyện, trên lầu Đền Thánh, lúc 8g30 sáng.

THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA
Kính gửi Quý Linh Hướng và Quý Cursillista trong 
giáo xứ Các Thánh Tử Đạo,

Kính Thưa Quý Linh Hướng cùng Anh Chi Em (ACE) 
Cursillista trong giáo xứ,
Theo như truyền thống sinh hoạt của ACE Cursillista 
trước đại dịch Covid 19, PT đã luôn tổ chức Ultreya 
trong giáo xứ để liên kết ACE Cursillista trong tinh 
thần một tay nắm Chúa - một tay nắm anh chi em.  Nay 
vì đại dịch Covid-19 không còn, phong trào Cursillo 
trong giáo xứ sẽ sinh hoạt Ultreya trở lại và sẽ được tổ 
chức vào:

Lúc 1 giờ chiều Chúa Nhật
Ngày 5 tháng 2, năm 2023

Trên Đền Các Thánh Tử Đạo Giáo Xứ

Thánh Lễ sẽ được bắt đầu vào lúc 1g00 chiều do Linh 
Mục Phạm Hữu Tâm chủ tế.  Sau đó, chúng ta sẽ có 
Ultreya theo thông lệ của Phong Trào.

Kính mời Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, 
và Quý Anh Chị Cursillista trong giáo xứ bớt chút thời 
giờ đến tham dự buổi sinh hoạt Ultreya thật đông đủ.  
Xin quý anh chị Điều Hợp Viên của các nhóm trong 
giáo xứ tiếp tay mời gọi, để chúng ta cùng nhau cảm 
tạ Thiên Chúa và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm 
sống Ngày Thứ Tư của người Cursillista qua ba chân 
kiềng: Học đạo, Sùng đạo và Hành đạo.

Phong trào Cursillo GXCTTĐ Việt Nam
Trân trọng Kính Mời

THÔNG BÁO TÔN VƯƠNG
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm (LMTT), giáo xứ Các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam, kính mời Cha linh hướng, 
quý Cha, quý Thầy phó tế, cùng quý anh em LMTT 
và gia đình bớt chút thời gian đến tham dự buổi Tôn 
Vương Thánh Tâm Chúa đầu năm Tân Mão:

   Tại   Tư gia của anh chị Ngọc -Hồng  
   Địa chỉ:  4730 Stonemede Dr, 
  Friendswood, TX 77546
   Vào lúc  3g chiều Chúa Nhật 29/1/23  

Kính mong sự có mặt đông đủ của quý Cha và quý Anh 
Em LMTT để cùng tôn vương làm sáng danh Chúa đến 
với mọi người, mọi gia đình, mọi nơi!
  
Kính chúc quý Cha, quý Thầy cùng toàn thể quý Anh, 
Em LMTT và gia đình một năm mới Quý Mão tràn đầy 
tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu.
 

Đoàn trưởng Giuse Đinh văn Ngọc

CÁM ƠN
Xin cám ơn gia đình Cô Thủy Tiên đã ủng hộ phong bì có in 
hình họa đồ nhà thờ mới của giáo xứ cho Cha Xứ dùng lì xì 
trong Lễ Tết Nguyên Đán Quý Mão cuối tuần này.
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Cung Chúc Tân Xuân

CÁM ƠN
Giáo xứ xin chân thành cám ơn tất cả các công khó mà tất cả quý 
ông bà, anh chị em đã dành cho giáo xứ trong những tuần qua.  Nhà 
bếp của chúng ta luôn có những đôi bàn tay hết lòng làm từ việc 
nhỏ đến việc lớn, không nề hà ướt át, đứng mỏi chân.  Người rửa lá, 
kẻ gói bánh, người chăm nồi bánh lâu giờ.  Tất cả cùng vui vẻ làm 
việc hăng say, quên mệt.  Trên đây là những tấm hình Cha Xứ đã 
chụp để ghi nhận công ơn của quý vị.  Xin Chúa trả công bội hậu 
cho tất cả quý ông bà, anh chị em và toàn gia quyến.  Trong năm 
mới, xin Chúa ban cho chúng ta được hưởng một mùa xuân an lành 
và một năm mới nhiều phúc lộc.
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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.

QUYÊN TIỀN LẦN HAI
Chúa nhật tuần này sẽ có quyên tiền lần thứ hai cho Giáo hội ở Châu 
Mỹ Latinh. Nhiều người ở đấy và vùng Ca-ri-bi-ân không được tiếp 
cận với Giáo hội vì nền văn hóa thế tục đang gia tăng, địa hình nông 
thôn khó khăn và đang thiếu người truyền giáo.  Xin rộng tay giúp 
các tu sĩ mang họ đến gần với Chúa.
 

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.

CỔNG SẮT
Ba tuần trước, một cổng sắt của giáo xứ đã bị hư hại vì bị đụng.  
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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2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa 
giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên 
Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở 
những khách kiều cư. - Đáp.

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, 
và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ 
làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của 
ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. - Đáp.
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 26-31
“Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế 
gian”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 
hữu Côrintô.
Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh 
em: Vì (trong anh em) không có mấy người khôn ngo-
an theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không 
có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho 
là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những 
người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là 
yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì 
là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những 
điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, 
những điều không không, để phá huỷ những điều hiện 
hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt 
Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu 
Kitô, Đấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, 
sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, 
ngõ hầu, như đã chép: “Ai tự phụ, thì hãy tự phụ trong 
Chúa”. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 19, 38
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa 
mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng 
trời. - Alleluia.

TIN MỪNG: Mt 5, 1-12a
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi 
lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần 
Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước 
Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ 
sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những 
ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai 
đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc 
cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót 
thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ 
sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở 
thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc 
cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời 
là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, 
bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho 
các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân 
hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên 
trời”.   Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC CHO TUẦN SAU
Chúa Nhật Tuần 4 Thường Niên, Năm A

BÀI ĐỌC I: Xp 2, 3; 3, 12-13
“Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm 
tốn và nghèo hèn”.

Trích sách Tiên tri Xôphônia.
Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong 
nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, 
hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được 
che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống 
sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, 
biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của 
Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, 
miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ 
được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy.  Đó là lời 
Chúa.

ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10.
Đáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì 
Nước Trời là của họ (Mt 5,3).

Xướng:
1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và 
ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ 
những người tù tội. - Đáp.

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

   Thomas Đỗ     $500
   Dương Thị Ngọc    $1,000
   Phùng Quốc Bảo    $500
   Chi Thanh Nguyễn    $100
   Jessica Ngan Bui    $500
   Cecilia Đào Thị Thơm   $1,000
   Phạm Thị Nam   $1,000

Tính đến ngày 19 tháng 1, 2023, tổng số tiền ủng hộ 
là $2,073,720. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị 

và gia đình.
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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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