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GIÁO SĨ
Lm. Paul Chovanec
Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Thăng
Pt. Gary Boyd
Pt. Corney Llorens
Pt. Giuse Trần Văn Nhật
THÁNH LỄ TRONG TUẦN
Thứ Hai, Ba: 7g00 chiều – tiếng Anh
Thứ Tư, Năm, Sáu, Bẩy:
9g00 sáng – tiếng Anh
Thứ Sáu: 6g30 chiều – tiếng Việt
Thứ Bẩy: 5g30 chiều – tiếng Anh
Chúa Nhật: 8g & 10g – tiếng Anh
12g00 trưa – tiếng Việt
5g00 chiều – tiếng Tây Ban Nha
BÍ TÍCH HÒA GIẢI
Thứ Ba: 6g30-7g00 chiều
Thứ Bẩy: 4g00-5g00 chiều
RỬA TỘI TRẺ EM
Chúa Nhật II tháng 7, 9, 11, 1
BÍ TÍCH HÔN PHỐI
Liên lạc giáo sĩ 6 tháng trước ngày cưới

Ý NGHĨA CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT
• Bài Đọc 1 (Công Vụ 4:32-35): Nhờ sự lãnh đạo của các tông đồ, là những người
đã được gặp Đức Kitô Phục Sinh, cộng đồng tín hữu ở Giêrusalem kết hợp chặt
chẽ và đùm bọc lẫn nhau như người trong một gia đình.
• Bài Đọc 2 (1 Gioan 5:1-6): Sức mạnh đức tin có thể chiến thắng những nghịch
cảnh xảy đến cho chúng ta trong thế gian. Sức mạnh ấy phát sinh bởi sự tuân
giữ các giới răn của Chúa.
• Phúc Âm (Gioan 20:19-31): Lời đầu tiên của Đức Kitô Phục Sinh là “Bình an cho
các con” và hành động đầu tiên của Người là ban Thần Khí. Hai điều này giúp
Giáo Hội trải qua những giây phút hồ nghi và nguy nan. Cũng như ông Tôma
tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu, “Lậy Chúa là Thiên Chúa của con,” chúng
ta cũng phải mạnh dạn loan truyền tin mừng là Thiên Chúa đã hoàn tất việc
cứu chuộc qua sự phục sinh của Đức Kitô.

THÔNG ĐIỆP PHỤC SINH 2018
“URBI ET ORBI” CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Anh chị em thân mến, Mừng Chúa Phục Sinh!
Đức Giêsu đã chỗi dậy từ cõi chết!
BAN ĐIỀU HÀNH
CỘNG ĐOÀN VIỆT NAM
Trưởng Ban: A. Nguyễn Văn Hùng
832-403-7871
Phó Ngoại Vụ:
C. Trịnh-Vũ Kim Nga 713-972-4474
Phó Nội Vụ:
A. Nguyễn Cao Hoàng Tuyên
281-678-4581
Ban Phụng Vụ & TTV Thánh Thể
A. Nguyễn Sơn
832-878-9466
Ca Đoàn Phanxicô
A. Đinh Bình Định – 832-364-2825
Youth Choir
C. Nguyễn Thế Ly – 281-857-2825
Children Liturgy of the Word
A. Nguyễn Phi – 832-661-6919
TTV Đọc Sách & Nhóm Tôbia
Pt. Trần Văn Nhật – 713-870-8955
Ban Tiếp Tân Mục Vụ
C. Nguyễn Thị Mỹ – 832-276-1517
Rửa Tội Trẻ Em & Chuẩn Bị Hôn Nhân
Pt. Giuse Trần Văn Nhật
713-870-8955
Nhóm Giáo Lý Dự Tòng
A. Thomas Ngô Tuyến – 281-435-1468
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
C. Phạm T. Thu Thủy –281-608-1596
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
A. Nguyễn Văn Lập – 281-253-9761
Phong Trào Cursillo
A. Phan Văn Duyệt – 832-398-6640
Nhóm Đồng Hành
C. Phạm Tâm – 832-216-4530
Hội Legio Mariae
C. Thúy Nga – 469-765-6170
Ban Ẩm Thực Gây Qũy
C. Nguyễn T. Hồng – 832-865-4746
Trường Việt Ngữ
C. Võ Hương – 832-451-9955
Cần Xức Dầu Khẩn Cấp
Cha Thăng – 713-679-3163

Thông điệp này vang vọng trong Giáo Hội toàn thế giới, cùng với tiếng tung hô
Alêluia: Đức Giêsu là Chúa; Chúa Cha đã nâng Người lên và Người sống muôn
đời giữa chúng ta.
Đức Giêsu đã báo trước về sự chết và sự phục sinh của Người qua hình ảnh hạt
lúa. Người nói: “Nếu hạt lúa không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn trơ trọi;
nhưng nếu nó chết đi, nó sinh nhiều hoa quả” (Ga 12:24). Và đây chính là điều
đã xảy ra: Đức Giêsu, hạt lúa được Thiên Chúa gieo trong các luống đất, đã chết,
đã bị giết bởi tội lỗi của nhân loại. Người ở trong mồ hai ngày; nhưng sự chết
của Người chất chứa tình yêu của Thiên Chúa với tất cả sức mạnh, tình yêu ấy
đã thoát ra và tỏ hiện vào ngày thứ ba, là ngày chúng ta cử mừng hôm nay: ngày
Phục Sinh của Chúa Kitô.
Kitô Hữu chúng ta tin và biết rằng sự phục sinh của Đức Kitô là hy vọng đích
thực của thế giới, niềm hy vọng không làm thất vọng. Đó là sức mạnh của hạt
lúa, sức mạnh của một tình yêu khiêm hạ và tự hiến cho đến cùng, và vì thế
thực sự đổi mới thế gian. Ngày nay, sức mạnh này tiếp tục sinh kết quả trong
các luống đất của lịch sử chúng ta mà nó đầy những dấu vết của bất công và bạo
lực. Tình yêu có kết quả là niềm hy vọng và chân giá trị ở những nơi thiếu thốn
và loại trừ, đói khát và thất nghiệp, ở những nơi có người di dân và người tị nạn
(họ thường bị tẩy chay bởi nền văn hóa phí phạm ngày nay), và các nạn nhân
của việc buôn bán ma túy, buôn bán con người và các hình thức nô lệ hiện đại.
Hôm nay, chúng ta cầu xin kết quả bình an xuống trên toàn thế giới, bắt đầu
với miền đất Syria thân yêu và chịu đau khổ từ lâu, mà người dân bị mòn mỏi
bởi cuộc chiến không ngừng. Phục Sinh này, xin ánh sáng Đức Kitô Phục Sinh
chiếu rọi lương tâm các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự, để việc tàn sát được
mau chấm dứt, để luật nhân đạo được tôn trọng và các điều khoản được thiết
lập để điều động việc trợ giúp cấp thời cho các anh chị em của chúng ta, trong
khi còn đảm bảo điều kiện thích hợp cho những người di cư trở về.
Trong những ngày này, chúng ta cầu xin sự hòa giải cho Đất Thánh còn thương
tích vì cuộc xung đột không ngừng mà nó không dung tha cả những người
không được bảo vệ, cho Yemen và cho toàn thể Trung Đông, để cuộc đối thoại
và sự tôn trọng hỗ tương chế ngự sự chia cách và bạo lực. Cầu cho anh chị em
chúng ta trong Chúa Kitô, họ thường xuyên chịu đựng những bất công và bách
hại, được trở nên nhân chứng sáng chói của Chúa Phục Sinh và minh chứng
rằng sự thiện sẽ thắng sự dữ.
Hôm nay chúng ta cầu xin kết quả hy vọng cho những người khao khát một đời
sống xứng đáng, nhất là những vùng ở Phi Châu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đói
khát, xung đột trong vùng, và khủng bố. Xin bình an của Chúa Phục Sinh hàn
gắn những vết thương ở Nam Sudan và mở rộng những tâm hồn để đối thoại
và hiểu biết lẫn nhau. Chúng ta cũng đừng quên các nạn nhân của cuộc xung
đột ấy, nhất là các trẻ em! Cầu mong sao có sự liên kết giữa những người buộc
phải từ bỏ quê hương và thiếu những gì cần thiết nhất để sống.
Chúng ta cầu xin kết quả đối thoại cho bán đảo Triều Tiên, để cuộc thương
thảo mau chóng đem đến sự hòa hợp và bình an trong vùng này. Cầu cho

những người có trách nhiệm sẽ hành động khôn ngoan và sáng
suốt để đem lại sự tốt lành cho người dân Triều Tiên và để xây
dựng những quan hệ tín nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Chúng ta cũng cầu xin kết quả bình an cho Ukraine, để những
biện pháp hòa hợp được củng cố, và được thuận tiện hóa bởi
các khởi xướng nhân đạo cần thiết cho người dân.
Chúng ta cũng cầu xin kết quả ủi an cho người Venezuela, như
các giám mục của họ cho biết, họ đang sống trong một loại
“đất khách” trên chính quê hương của mình. Xin cho quốc gia
ấy, nhờ sức mạnh phục sinh của Chúa Giêsu, tìm ra được một
đường lối đúng đắn, bình an và nhân bản để mau chóng vượt
qua những khủng hoảng chính trị và nhân bản. Xin cho con
cháu của đất nước này bị buộc phải từ bỏ quê hương sẽ được
đón nhận và giúp đỡ.
Xin Chúa Kitô Phục Sinh đem kết quả đời sống mới cho những
trẻ em đó, vì hậu quả của chiến tranh và đói khát, chúng lớn
lên không có hy vọng, thiếu giáo dục và chăm sóc y tế; và cho
những người già yếu, họ bị loại trừ bởi một nền văn hóa ích kỷ
mà nó tẩy chay những ai không “sản xuất”.
Chúng ta cũng cầu xin kết quả khôn ngoan cho những người
có trách nhiệm về chính trị trên thế giới, để họ có thể luôn luôn
tôn trọng phẩm giá con người, tận tụy theo đuổi công ích, và
đảm bảo việc phát triển cũng như an toàn cho công dân của
mình.
Anh chị em thân mến,
Những lời được các bà nghe ở ngôi mộ thì cũng được nói với
chúng ta: “Tại sao các bà tìm người sống trong người chết? Người
không ở đây nhưng đã sống lại” (Lc 24:5-6). Sự chết, sự cô đơn,
và sự sợ hãi không phải là lời sau cùng. Có một lời trổi vượt
hơn cả, một lời mà chỉ Thiên Chúa mới có thể lên tiếng: đó là
lời của sự phục sinh. Nhờ quyền năng của tình yêu Thiên Chúa,
lời ấy “xua tan sự độc ác, tẩy xóa mọi lỗi lầm, phục hồi sự trong
trắng cho kẻ sa ngã, và đem niềm vui cho những ai than khóc,
khử trừ sự thù ghét, ấp ủ sự hòa thuận và hạ bệ người quyền thế”
(Công Bố Tin Mừng Phục Sinh).
Chúc mừng Phục Sinh cho tất cả anh chị em!
(Pt Giuse Trần Văn Nhật lược dịch)

Đại Hội Giới Trẻ Tổng Giáo Phận (AYC)
Hilton Americas Hotel 20-22 tháng Bẩy
Đại hội AYC quy tụ trên 2,800 tham dự viên từ khắp nơi trong
tổng giáo phận. Trong đại hội này, các học sinh lớp chín cho
đến lớp 12 được khích lệ sống đức tin qua các sinh hoạt thuyết
trình, lãnh nhận các bí tích và cầu nguyện. Ước mong các phụ
huynh khuyến khích con em tham dự. Ghi tên trong các lớp
giáo lý.

Ý LỄ TRONG TUẦN
• Bernado Lê Văn Siêng, Anna Trần Thị Thời,
Lê Văn Xuân, tạ ơn – Lê Thị Tiên xin

DSF 2018 (Quỹ Giáo Phận)
• Mục tiêu của giáo xứ là thu được $124,780
• Số tiền đã đóng $23,996
• Số tiền còn thiếu $100,784
• Số người đóng góp: 202

TINH THẦN QUẢN LÝ
Số tiền cần có hàng tuần để giáo xứ hoạt động là $20,300.
• Tiền thu được trong ngày 18/03: $17,396
• Tiền thu được trong ngày 25/03: $26,068
• Tiền tặng để bảo trì cơ sở: $65
Xem thêm chi tiết trong bản tin giáo xứ (Anh ngữ).
TIN HỘI CHỢ MÙA XUÂN
Có nhiều cách để giúp hội chợ năm nay được thành công
lớn!
Hãy tình nguyện! Hãy tặng các đồ dùng để bán Garage Sale!
Mua token để dùng trong hội chợ ngay bây giờ! Quý vị không
muốn mua một tượng Thánh quan thầy Justin sao?
Hãy mua vé “raffle” trước khi bán hết để giúp kiếm được
$35,000 cho SJM! Hãy tặng các lon nước ngọt, nước thường,
hay nước ngọt loại 2L. Hãy nhớ ghé vào bàn Hội Chợ trong
Hội Trường sau Thánh Lễ hôm nay và hỗ trợ giáo xứ quý vị!
CÓ THÂN NHÂN ĐAU YẾU?
Nếu có thân nhân không thể tham dự Thánh Lễ Chúa
Nhật hàng tuần cùng với cộng đoàn, hãy liên lạc A. Sơn,
832-878-9466, TB-TTV Thánh Thể, để họ được rước lễ
tại nhà.

Lời Nguyện của Người Phục Vụ
Lậy Chúa Giêsu, con xin giao phó toàn thể đời con cho
Chúa. Con cảm tạ Chúa vì đã dựng nên con, đã chết vì
con, và đã sống lại vì con.
Xin ban cho con một tinh thần phục vụ và lòng yêu mến
để con có thể hy sinh cho người khác như Chúa đã hy sinh
cho con.
Với sự biết ơn, con dâng hiến chính con cho Chúa, xin
giúp con trước hết luôn nhớ đến Chúa trong tâm hồn.
Xin giúp con sử dụng mọi sự mà Chúa đã ban cho con để
phục vụ Chúa, phục vụ giáo xứ, và những người chung
quanh. Amen.

YOUTH

CORNER
Reflecting
on sunday’s readings
by Phi Nguyen
ONE HEART, ONE MIND
Here is what the Readings for this week claim. By
his cross, Christ conquered sin; by his resurrection,
he destroyed death. At Easter, we celebrate his
victory with joy.

There is no Catch-22. Even in our sinful state,
where truth forces us to confess our disobedience
and our failures in love, we are victorious—over the
sin and death in ourselves—as long as we believe
that Christ won the victory for us.

The Second Reading affirms that Christ’s victory
is ours. If we have faith that Jesus is the Christ,
then we are begotten by God. If we are, then we
conquer the world. And if we do, then we love God,
we love the children of God, and we keep God’s
commandments obediently. In that condition, we
are victorious with Christ.

This faith is what God requires of us, and the Second
Reading is right: this requirement isn’t burdensome.

But these lines in the Second Reading look like
joy-destroyers, don’t they? If we don’t keep God’s
commandments, if we don’t love God’s children, we
don’t conquer the world. And if we don’t conquer
the world, then we aren’t begotten of God. And in
that case we don’t really have faith. How do we have
victory then?
And it gets worse.
In another place, the same Epistle says that anyone
who says he doesn’t have sin is a liar (I John 1:8).
So it seems that there is a Catch-22 here. If you sin,
you aren’t victorious. You are a loser. But if you try
claiming that you don’t sin, you are guilty of lying,
which is a sin; and so you aren’t victorious in that
case either.
It seems that whether you think you sin or think
you don’t sin, you lose. So what happened to our
victory? Where is joy?
The solution is to notice what faith is. Faith is the
belief that Jesus is the Christ, the one who—the
one who what? Well, the one who conquers sin and
death.
So here is the message from the Readings. For our
part, we are saved from sin and death by believing
that we are saved from sin and death—by Christ.

So here is our joy: as long as we believe that Christ
won the victory for us, the victory of Christ is ours.
Eleonore Stump
St. Justin’s Young Adult Group
Are you, your child, or your grandchild between
18 and 35ish? Join the Young Adult Community
for faith and fellowship.
April 10 - Bible Study. Join us in CFC 211
(Library) at 7:00 p.m. as we enjoy snacks and
explore the readings for the week.
Save the Date! April 21-22 - Spring Festival. We
will need volunteers for Token Sales/Collection.
Questions or comments, contact Robert Ontko
at robert.ontko@gmail.com or 832-372-9928.
Archdiocesan Youth Conference (AYC)
Hilton Americas Hotel July 20-22
The Archdiocesan Youth Conference (AYC)
gathers over 2,800 participants – both youth and
adults – from all over the local Church. At this
event, incoming ninth graders through outgoing
high school seniors are challenged to live out their
faith, learn through informative presentations,
listen to outstanding national speakers, and make
new friendships. AYC provides youth with a
unique opportunity to celebrate the sacraments, to
pray, and reflect on the role of the Young Church
of Galveston-Houston. Interested? Sign-up in your
CCE class.

