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Thông Báo Nhà Trường 
 

XIN QUÝ VỊ ĐỌC VÀ TUÂN GIỮ CÁC QUY LUẬT CỦA NHÀ TRƯỜNG 
ĐƯA RA TRƯỚC KHI ĐEM CON EM CỦA MÌNH ĐẾN TRƯỜNG HỌC.  

 
 CHÂN THÀNH PHÂN ƯU  

 

• CỘNG ĐOÀN XIN CHÂN THÀNH PHÂN ƯU CÙNG BÀ TRẦN THAM VÀ 
GIA ĐÌNH TANG QUYẾN VÌ ÔNG PHÊRÔ TRƯƠNG SĨ CHUYÊN MỚI 

ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ NHÀ CHA TRÊN TRỜI. 
 

• CỘNG ĐOÀN CŨNG XIN PHÂN ƯU CÙNG ÔNG NGUYỄN VĂN RI, HỘI 
TRƯỞNG HỘI ĐỒNG PHỤC VỤ, VÀ GIA ĐÌNH TANG QUYẾN VÌ  BÀ MA-
RIA ĐINH THỊ MAI, HỘI TRƯỞNG HỘI CBMCG, MỚI ĐƯỢC CHÚA GỌI 

TRỞ VỀ NHÀ CHA TRÊN TRỜI. 
 

XIN THIÊN CHÚA, QUA LỜI CẦU BẦU CỦA MẸ MARIA, VÀ THÁNH CẢ 
GIUSE THƯƠNG ĐUA LINH HỒN PHÊRÔ VÀ MARIA VÀO CHỐN NGHỈ 
YÊN MUÔN ĐỜI, VÀ AN ỦI NÂNG ĐỠ GIA ĐÌNH TANG QUYẾN TRONG 

HOÀN CẢNH PHÂN LY TỬ BIỆT. 
 

ĐAI DIỆN CỘNG ĐOÀN, CHA QUẢN NHIỆM 
 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 11 
 

Ngày 22/11: Lễ Chúa Kitô Vua 
Ngày 26/11: Lễ Tạ Ơn: 6:30am (English), 9:00am (English), 10:30am (Spanish) 

Ngày 29/11: Chúa Nhật I Mùa Vọng 

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG 11 
 Cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. 
 Cầu cho Hội Đồng Phục Vụ, các Hội, Đoàn, Ban, Nhóm thêm lòng quảng đại để phục vụ 

Chúa qua Cộng Đoàn. 
 Cầu cho các bệnh nhân và các ý chỉ được dâng trong các Thánh Lế được như lòng sở 

nguyện. 
 Cầu cho cơn đại dịch được mau tan biến. 
 Xin ơn bình an và mạnh khoẻ cho mọi gia đình trong Giáo Xứ. 

 

 

BẢN TIN THÁNG 11 (II), 2020 
CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM 

TẠI GX. THÁNH ELIZABETH ANN SETON 

 

6646 Addicks Satsuma Rd 

Houston TX 77084; 281- 463-7878 

Phụng Vụ Trong Tuần 
 
 
 

 
 

Giờ Lễ 
Thứ Sáu: 7:00PM (tối) 
Thứ Bảy: 8:00PM (tối) 

thay cho Chúa Nhật 
 

Chầu Thánh Thể 
Thứ Sáu hằng tuần (CĐVN) 
Giáo xứ đặt thánh thể 24/7 

 
Xưng Tội 

Thứ Tư &Sáu: 5:45-6:45PM 
Thứ Bảy: 3:00PM – 4:30PM 

 
Rửa Tội & Hôn Phối 

Thầy Phó Tế Tửu 
 

Cầu Nguyện LCTX 
1:45pm-2:45PM 

Chúa Nhật hằng tuần 
 

Văn Phòng liên lạc 
Lm. Chánh Xứ: 

Cha Stephen B. Reynolds 
Lm.Phó/Quản Nhiệm: 

Cha Maccô Lê Tiến Hoá, CRM 
281-463-7878 
Thầy Phó Tế:  

Phêrô Hoàng Tửu 
281-797-7887 

 
 

Trưởng Hội Đồng: Nguyễn Văn Ri: 713-885-8664 
          Phó Nội Vụ: Lã Phi Hùng: 281-282-4147 

          Phó Ngoại Vụ: Trần Andrew: 832-605-0788 
          Thư Ký: Nguyễn Maria Đức: 832-798-3903 
          Thủ Quỹ: Cao Kim Phụng: 832-755-9974 

 

 
Ban Giúp Lễ: Nguyễn Bình: 832-247-0109 
Ban Cung Thánh: Nguyễn Hải: 713-261-4711 
Ban Thánh Thư & Ghi Ý Lễ: Nguyễn Maria Đức: 832-798-3903 
Ban TTV Thánh Thể Ngoại Lệ: Nguyễn Phượng: 832-205-1261 
Ban Bắt Kinh: Trần Chữ & Đinh Mai: 832-312-9963 
Ban Giáo Dục (Trường GLVN): Hiệu Trưởng: Phạm Toán: 713-423-9218 
Ban Trật Tự: Đào Thuyết: 713-240-5906; Trần Tuyến 
Ban Trang Trí: Phạm Thăng: 832-542-1961 
Ban Âm Thanh: Trần Andrew: 832-605-0788 
Ban Ẩm Thực: Nguyễn Bạch Yến: 832-766-2367; Hoàng Bình 
Ban Điện Ảnh: Nguyễn Ri: 713-885-8664; Trần Khôi: 409-549-2880 
Ban Truyền Thông: Cao Phước: 713-906-2288; Nguyễn Hải: 713-261-4711 
Ban Xã Hội: Nguyễn Tâm: 713-858-1627 
Ban Vệ Sinh: Huỳnh Sang: 713-553-4666, Phạm Hưng 
Ca Đoàn Sao Biển: Phương Uyên: 832-964-4354 Dạ Thảo: 713-320-6328 
Đoàn TNTT: Hà Jimmy: 832-607-2523 
Đoàn LMTT: Nguyễn Ri & Trần Andrew: 713-885-8664 
Huynh Đoàn Đaminh: Phạm Nhung: 281-857-5288 
Hội CBMCG: Đinh Mai: 832-472-6489 
Nhóm Hát Thánh Tâm: Trần Khôi: 409-549-2880; Đào Anh: 832-373-0849 
Nhóm LCTX: Nguyễn Minh Tâm: 713-858-1627 
Nhóm Mân Côi: Nguyễn Đức & Vũ Dung: 832-798-3903 
JAM Band: Văn Steve: 832-247-7996 
 

Hội Đồng Phục Vụ Cộng Đoàn VN 

Các Ban, Hội, Đoàn, Nhóm 
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PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ (LITURGY SCHEDULE) 

10/31/2020, LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 

Xướng Kinh Dẫn Lễ Đọc Thánh Thư Dâng Lễ Vật TTVTT Ngoại Lệ 

 Lã Hùng Nguyễn Mỹ 

Vũ Dung 

 1 
2 
3 
4 

Đọc Thánh Thư Thứ Sáu :30/10 : Nguyễn Đức 

Đọc Thánh Thư Thứ Sáu: 6/11: Trần Khôi 

14/11/2020, CHÚA NHẬT 33 TN 

Xướng Kinh Dẫn Lễ Đọc Thánh Thư Dâng Lễ Vật TTVTT Ngoại Lệ 

 Nguyển 

Đức 

Nguyệt Ánh 

Lê Mai Thảo 

 1 
2 
3 
4 

 Đọc Thánh Thư Thứ Sáu 13/11: Nguyễn Hải 

21/11/2020: CHÚA NHẬT 34 TN: LỄ CHÚA KITÔ VUA 

Xướng Kinh Dẫn Lễ Đọc Thánh Thư Dâng Lễ Vật TTVTT Ngoại Lệ 

 Nguyễn 

Ri 

Vũ Mai 

Nguyễn Minh Tâm 

 1 
2 
3 
4 

 Đọc Thánh Thư Thứ Sáu 20/11: Nguyễn Ri 

28/11/2020: CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 

Xướng Kinh Dẫn Lễ Đọc Thánh Thư Dâng Lễ Vật TTVTT Ngoại Lệ 

 Lã Hùng Hanna Mai  

Cao Phụng 

 1 
2 
2 
4 

 Đọc Thánh Thư Thứ Sáu 27/11: Nguyễn Phượng 

7/11/2020, CHÚA NHẬT 32 TN: Bổn Mạng Ban Giúp Lễ & Cung Thánh 

Xướng Kinh Dẫn Lễ Đọc Thánh Thư Dâng Lễ Vật TTVTT Ngoại Lệ 

 Cao 

Phụng 

Ban Giúp Lễ 

Ban Cung Thánh 

 1 
2 
3 
4 

 

 

LỜI CÁC THÁNH GIÁO PHỤ 
*Thánh Grêgôriô Cả: "Ta phải tin có một thứ lửa thanh tẩy một số lỗi lầm nhẹ trước ngày 

Phán xét chung, căn cứ vào những gì mà Đấng là Chân lý đã dạy, khi Ngài nói rằng, bất cứ ai 
nói lời phạm thượng chống lại Thánh Thần, sẽ không được tha thứ cả đời này lẫn đời sau (Mt 
12,31). Theo lời quyết đoán này, chúng ta có thể hiểu rằng: một số tội lỗi có thể được tha ở 

đời này, nhưng một số tội khác có thể tha ở đời sau". 
*Thánh Gioan Kim khẩu khuyên: "Chúng ta hãy cứu giúp và tưởng nhớ tới các linh hồn. Nếu 
các con ông Gióp đã được thanh tẩy nhờ lễ hi sinh của cha họ (G 1, 5), tại sao chúng ta lại có 
thể hoài nghi rằng những của lễ của chúng ta dâng cầu cho người chết sẽ không đem lại an ủi 

cho họ? Vậy chúng ta đừng ngần ngại cứu giúp những người đã ra đi, và dâng những kinh 
nguyện cầu cho họ". 

*Thánh Augustinô kể về bà thánh Monica Mẹ Ngài (trong sách Tự thuật) như sau: Trước khi 
qua đời, bà Thánh đã nói với con mình là thánh Augustinô rằng: "Khi Mẹ chết rồi, con chôn xác 
Mẹ ở đâu cũng được, đừng bận tâm về việc chôn táng, Mẹ chỉ xin các con một điều là, bất cứ 

các con ở đâu, hãy nhớ tới Mẹ nơi bàn thờ Chúa".  
*Thánh Anphongsô cũng dạy: "Ai cứu giúp các linh hồn Luyện ngục là những con cái rất thân 
thương của Chúa, người ấy có thể tin tưởng rằng mình sẽ được cứu rỗi, bởi nếu một linh hồn 
được giải thoát nhờ lời cầu nguyện và các việc lành của ai, linh hồn được cứu sẽ cầu nguyện 
không ngừng cho người đã cứu mình, và Chúa sẽ không từ chối lời cầu xin của bạn thân thiết 

Người". 
CÁC CÔNG ĐỒNG GIÁO HỘI CG TUYÊN NGÔN  

*Công đồng Trentô khóa 25, ngày 4 tháng 12 năm 1563 tuyên ngôn thêm: "Giáo hội Công 
Giáo được Chúa Thánh Thần dạy , theo các văn kiện và truyền thống xa xưa của các Giáo phụ, 
và mới đây trong Công đồng này dạy rằng: Có Luyện ngục, và các linh hồn bị thanh tẩy tại đó, 
được giúp đỡ nhờ những lời cầu nguyện của các tín hữu, và nhất là bởi công nghiệp Thánh lễ 

Misa". 
SÁCH GIÁO LÝ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (ĐGH GP2 BAN HÀNH NĂM 1992) XÁC ĐỊNH: 

Số 1030 viết: "Những ai chết trong ân sủng và tình nghĩa Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh 
tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một 

sự thanh luyện sau khi chết, hầu đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui 
Thiên đàng". 

*Số 1032 viết tiếp: "Giáo huấn này cũng dựa vào cách cầu nguyện cho kẻ đã chết, như được 
nói đến trong Kinh Thánh: "Đó là lý do tại sao ông Giuđa Macabê đã truyền phải dâng hi lễ đền 

tội cho những người đã chết, để họ được giải thoát tội lỗi mình" (2 Mcb 12, 46). Ngay từ 
những thời gian đầu, Giáo hội đã tôn trọng việc tưởng nhớ những người đã qua đời, và dâng 

lời cầu khẩn cho họ, nhất là dâng thánh Lễ, để họ được thanh tẩy và tiến vào phúc chiêm 
ngưỡng Thiên Chúa (Công đồng Lyon 2 năm 1274). Giáo hội cũng khuyên làm việc bố thí, 

hưởng các ân xá và làm các việc đền tội để giúp những người đã qua đời".  
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LỜI CHÚA GIÊSU, ĐỨC MẸ, CÁC THÁNH, CÁC CÔNG ĐỒNG, VÀ GIÁO LÝ CÔNG 

GIÁO NÓI VỀ LUYỆN NGỤC. 

PHÚC ÂM 
"Các người hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới 
cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại trao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị 
tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi nơi đó, trước khi trả hết đồng xu 

cuối cùng". (Mt 5,25-26) 
LỜI CHÚA DẠY 

*Chúa phán với bà thánh Gêtrudê rằng:"Mỗi lần con cứu được một linh hồn ra khỏi luyện 
ngục, thì Cha vui mừng như con đã cứu chính Cha ra khỏi nơi ấy". 

 
*Chúa Giêsu dạy thánh nữ Faustina rằng:"Hãy dâng lên Cha các linh hồn luyện ngục. Hãy 

nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Hãy để nguồn máu thánh Cha làm dịu bớt 
ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả linh hồn này được Cha hết lòng thương yêu. Họ đang 
đền trả sự công chính Cha. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy 

lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của Giáo hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi nếu chúng con hiểu 
thấu được những cực hình mà họ phải chịu chắc chúng con không ngừng làm việc phúc đức 
dâng hiến thay cho họ, và giúp họ đền trả sự công chính của Cha".(Nhật ký Lòng Thương xót 

Chúa, Tuần 9 trước lễ Chúa Tình thương, ngày thứ 8). 
 

* Chúa Giêsu phán cùng Sơ Consolata Betrone: (ngày 8-10-35) 
"Con nên nhớ rằng một Tác động mến yêu liên lỉ có thể quyết định sự cứu rỗi đời đời của một 

linh hồn. Vì vậy, con nên tiếc mỗi lần đã bỏ mất Tác động mến yêu liên lỉ "GiêsuMariaGiuse 
con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn".(bao gồm -Các linh hồn trong Luyện ngục, -các linh hồn 
trong Giáo hội Chiến đấu (trên thế gian),-các linh hồn vô tội, -các linh hồn tội lỗi, -các linh hồn 

đang hấp hối, -các linh hồn vô thần (Jesus Appeals to The World) 
LỜI ĐỨC MẸ 

*Đức Mẹ phán với Thánh nữ Brigitta: "Mẹ là Mẹ các linh hồn Luyện ngục, Mẹ hằng giúp đỡ, 
giảm bớt những hình khổ cho chúng". 

Điều này rất thích hợp, vì mẹ trần gian khi thấy con mình rơi vào đống lửa sẽ cứu ra ngay lập 
tức, Đức Mẹ là Mẹ nhân từ bội phần lẽ nào thấy con mình rơi vào lửa Luyện ngục cực khốn 
khổ, sao lại không cứu giúp. Mẹ thúc giục những con cái còn sống dâng lời cầu nguyện và 

những việc lành cầu cho các linh hồn, hoặc Đức Mẹ xin Chúa cho các linh hồn Luyện ngục về 
thế gian xin người sống cứu giúp". 

*Đức Mẹ hứa với Thánh Alanô, ban 15 ơn cho những ai thành tâm sốt sắng đọc kinh Mân côi, 
có ơn thứ 9 Đức Mẹ hứa rõ rệt rằng: " Mẹ sẽ mau mắn cứu vớt các linh hồn siêng năng lần hạt 

Mân côi ra khỏi Luyện ngục". 

 

 

Ngày, Tháng Thu Tiền (ĐLMTT) 

(cần 8 người mỗi thánh lế) 

Phát Bản Tin 

(cần 4 người mỗi thánh lễ) 

   

   

   

            

            

31/10/2020 7/11/2020 14/11/2020 21/11/2020 28/11/2020 

$1,869 $2,166    

   

   

   

Quỹ của Cộng Đoàn Việt Nam hiện tại 
(Giáo Xứ hiện đang giữ giùm, để dùng riêng 

cho các sinh hoạt của Cộng Đoàn) 

14/11/2020 $11,833,80 

“Cho thì có phước hơn là nhận lãnh.” (CV 20:35) 

Nhưng Chúa ơi, con thì chỉ thích nhận và cố gắng giữ những gì của mình mà 

không biết chia sẻ cho người khác. Xin cho con một tâm hồn quảng đại, đôi mắt 

tinh tường, một con tim rộng mở, đôi bàn tay dang rộng và đôi chân luôn bước 

đi đến với Chúa và anh chị em của mình. Amen. 
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THÁNH KINH 
HOLY BIBLE 

THÁNH TRUYỀN 
HOLY TRADITION 

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI 
MAGISTERIUM 

17. AI TẠO DỰNG VŨ TRỤ? 

 

 Chi một mình Thiên Chúa, là Đấng vượt trên thời gian và không gian, 

đã tạo dựng vũ trụ từ hư không và cho mọi vật được hiện hữu. Tất cả 
mọi vật hiện hữu đều nhờ bởi Thiên Chúa và tiếp tục sự sống chỉ vì 
Thiên Chúa muốn. 

Diễn giải: Sự tạo thành của vũ trụ được xem là một kế hoạch, một "dự án tập 
thể "của cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha là đấng Sáng Tạo, Toàn Năng. Chúa 
Con là mục đích, là Tình Yêu và là trung tâm của vũ trụ, vì Kinh Thánh ghi chép 
rằng: “Tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người” (Col 1:16). 
Chúng ta chỉ có thể tìm được sự tốt lành trong thế giới khi chúng ta nhận 
biết được Chúa Kitô, và hiểu biết rằng, thế giới này đang tiến tới cùng một mục 
đích là Chân, Thiện, Mỹ của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần điều khiển, canh tân 
mọi sự, kết hợp mọi sự lại với nhau; Ngài chính là Đấng “Ban Thần 
Khí” (Gn :63).   

WHO CREATED THE WORLD?  

 

 God alone, who is beyond time and space, created the world out of 

nothing and called all things into being. Everything that exists de-

pends on God and continues in being only because God wills it to be. 

Commentary: the creation of the world is, so to speak, a “community project” of 
the Trinitarian God. The Father is the Creator, the Almighty. The Son is the 
meaning and heart of the world: “All things were created through him and for 
him” (Col 1:16). We find out what the world is good for only when we come to 
know Christ and understand that the world is heading for a destination: the 
truth,goodness, and beauty of the Lord. The Holy Spirit holds everything togeth-
er; he is the one “that gives life” (Jn 6:63) 

 

 

18. LUẬT TỰ NHIÊN VÀ HỆ THỐNG TỰ NHIỆN  

CÓ PHẢI ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA KHÔNG ? 

 Vâng, luật tự nhiên và hệ thống tự nhiên là một phần của Thiên 

Chúa tạo dựng. 
 
Diễn Giải: Con người không phải là một tảng đá vô tri vô giác. Con 
người được Thiên Chúa định hình, uốn nắn theo một khuôn mẫu trật tự và 
quy luật tự nhiên, mà chính Ngài là Đấng sáng tạo đã khắc ghi trong con 
người. Người tín hữu không phải đơn giản là “muốn làm gì thì làm.” họ phải 
biết rằng, họ tự hại mình và gây bất lợi cho những người xung quanh khi họ 
từ chối luật tự nhiên, và sử dụng mọi vật đi trái ngược với sự trật tự của 
Đấng tối cao đã sắp đặt, xem mình tài giỏi hơn Thiên Chúa là Đấng đã tạo 
dựng nên họ. Vì để phác hoạ, tạo dựng nên một con người toàn diện, hoàn 
hảo, thì từ lúc khởi đầu cho đến hoàn thành con người, đòi hỏi Thiên 
Chúa phải tốn hao rất nhiều công sức và trí tuệ .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DO NATURAL LAWS AND NATURAL SYSTEMS COME FROM GOD ALSO? 

 

 Yes. The laws of nature and natural system are also part of God’s 

creation. 

Commentary: Man is not a blank slate. He is shaped by the order and the 
natural laws that God has inscribed in his creation. A christian does not simp-
ly to do “whatever he wants.” He knows that he harms himself and damages 
his environment when he denies natural laws, uses things in ways contrary to 
their instrinsic order, and tries to be wiser than God, who created them. It de-
mands too much of a person when he tries to design himself from start to fin-
ish. 


