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Trường Giáo Lý Việt Ngữ xin thông báo 

Việc ghi danh năm học mới đã được bắt đầu. Xin quý phụ huynh nào chưa ghi 

danh cho con em mình, xin vào văn phòng giáo xứ để ghi danh.  

Cám Ơn Vị Ẩn Danh 

Cộng Đoàn xin chân thành cám ơn một vị ẩn danh, đã ủng hộ cho cộng đoàn 

$2,000. Mặc dù kinh tế thiếu hụt trong thời gian dịch bệnh, nhưng  Vị Ẩn Danh 

vẫn có tấm lòng quảng đại đóng góp, để xây đắp cộng đoàn. Xin Thiên Chúa, qua 

lời cầu bầu của Mẹ Maria, trả công bội hậu cho vị ẩn danh và gia đình.  

 

Chương Trình Tháng  8 

Ngày 15: Mừng Lễ Mẹ Lên Trời, bổn mạng CĐ Sao Biển 

Ngàt 22: Lễ Mẹ Trinh Vương, bổn mạng HĐPV 

Ngày 29: Lễ Thánh Monica và Augustinô,  bổn mạng Hội CBMCG và Ban Thánh 

Thư 

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG 7 &8 
 
 Cầu cho cơn Đại Dịch Covid được chóng tan biến 
 Cầu cho các Bác Sĩ, Y Sĩ, Y Tá, và những ai đang phục vụ các bệnh nhân được 

sự chở che và bảo vệ của Chúa. 
 Cầu cho dịp lễ bổn mạng sắp tới: Hội Đồng Phục Vụ, Hội CBMCG, Ban 

Thánh Thư,  Ca Đoàn Sao Biển, sẽ được tràn đầy ơn Chúa và ơn khôn ngoan 
để phục vụ cộng đoàn. 

 Cầu cho các bệnh nhân trong Cộng Đoàn chúng ta. 
 Cầu cho các ý chỉ được dâng trong các thánh lế được như lòng sở nguyện 

 

 

BẢN TIN THÁNG 07 & 8, 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 (VN) 
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) 

 18/7/2020, Chúa Nhật 16 TN 
Xướng Kinh Dẫn Lễ Đọc Thánh Thư Dâng Lễ Vật TTVTT Ngoại Lệ 

 Nguyễn 
Đức 

Lê Mai Thảo 
Nguyễn Ánh 

Nguyệt 

 1 
2 
3 
4 

 Đọc Thánh Thư Thứ Sáu 17/7: Nguyễn Hải 

 Đọc Thánh Thư Thứ Sáu 24/7: Đinh Mai 

01/8/2020, Chúa Nhật 18 TN 

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

 Cao 
Phụng  

Bùi Hà  
Đoàn Thủy 

 1 
2 
3 
4 

 Đọc Thánh Thư Thứ Sáu 31/7: Nguyễn Ri 

8/8/2020, Chúa Nhật 19 TN 

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

 Nguyễn 
Đức 

Vũ Kiểm 
Vũ Mai 

 1 
2 
3 
4 

 Đọc Thánh Thư Thứ Sáu 7/8: Nguyễn Phượng 

 15/8/2020, Chúa Nhật 20 TN 

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

 Nguyễn 
Ri 

CĐ Sao Biển 
CĐ Sao Biển 

 

 1 
2 
2 
4 

 Đọc Thánh Thư Thứ Sáu 14/8: Trần Khôi 

25/7/2020, Chúa Nhật 17 TN 

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

 Nguyễn 
Ri 

Lã Hùng 
Trần Leann 

 1 
2 
3 
4 

 

 

Ngày 16 tháng 7, năm 2020 
Lễ Đức Mẹ Núi Camêlô 

Kính thưa anh chị em, 

 “Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Gioan 14:27). 

Trong bữa Tiệc Ly, chuẩn bị cho Cuộc Khổ Nạn, đó là những lời Chúa Giêsu đã dùng để 
trấn an các môn đệ, rằng mặc dù những giờ phút khó khăn sắp tới, ân sủng và bình an 
của Chúa sẽ có đủ cho họ. 

Chúng ta cũng nên tìm thấy sự an ủi nơi những lời này, vì chúng cũng dành cho chúng 
ta. 

 Chúng ta sẽ vượt qua nỗi sợ hãi và âu lo như thế nào? Cách thứ nhất chính là 
chặn đứng những ngã hẻm đưa đến lo âu như: giới hạn bản thân khỏi những tin tức 
truyền hình truyền thanh mang tính kích động, chuyển hướng nói chuyện với người 
khác đến những chủ đề tích cực hơn, tránh than phiền về những thứ mà chúng ta khó 
hoặc không tạo ảnh hưởng được, và cố gắng gia tăng những công việc thể hiện lòng 
bác ái, vì “đức ái hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1 Gioan 4:18). 

 Đây là chính là lúc chúng ta nên nhớ lại lời của thánh Pio thành Pietrelcina (cha 
thánh Pio): “Cầu nguyện, hy vọng, và không lo lắng”. 

 Mặc dù tôi không lo lắng, tôi muốn chia sẻ với anh chị em mối bận tâm hiện có 
về giáo xứ của chúng ta. Từ giữa tháng 3 tới nay, nguồn thu nhập của giáo xứ đã giảm 
mạnh. Chúng ta đã được chính phủ cho mượn một số tiền giúp trang trải tiền lương 
hàng tháng cho nhân viên, nhưng chương trình này đã kết thúc. Nhiều nhân viên làm 
việc trong giáo xứ đã phải nghỉ không lương. Dự đoán cho thấy chúng ta sẽ bị thiếu hụt 
khoảng $50,000 mỗi tháng. Chúng ta không thể tiếp tục điều hành giáo xứ như vậy. 

 Vì lòng bác ái, anh chị em có thể đóng góp thêm giúp giáo xứ được không? Nếu 
anh chị em đã đóng góp đều đặn, tôi xin thành thật cảm ơn anh chị em. Nếu chưa, thì 
nay chính là lúc cộng đoàn cần sự trợ giúp của anh chị em. Anh chị em có thể gửi 
phong bì đến địa chỉ giáo xứ. Hoặc anh chị em có thể đóng góp trực tiếp qua mạng 
bằng cách dùng chương trình FaithDirect.net . Mã số của giáo xứ là TX417 . Anh chị em 
chỉ cần đơn giản lên trang web của giáo xứ, www.SeasCatholic.org và chọn link Faith 
Direct. 

Chân thành kính gửi anh chị em, 

Fr. Stephen B. Reynolds 

about:blank
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July 16, 2020 

The Memorial of Our Lady of Mount Carmel 

Dear Friends: 

“Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid”  

(John 14:27). 

During the Last Supper, on the eve of His Sacred Passion, the Lord Jesus reassured the 
Apostles that even though troubling days were ahead, God’s grace and peace would 
not be lacking. 

We should take solace in these words, which also apply to us. 

 How do we overcome fear and anxiety?  One way is to close the paths that lead 
to worry: limiting our exposure to sensationalist media, striving to be uplifting in our 
conversations and avoiding complaining about things over which we have little or no 
control, and striving to grow in charity, since “perfect love casts out fear”  

(I John 4:18). 

 This is a good time to recall the words of St. Pio of Pietrelcina (Padre Pio);  “Pray, 
hope, don’t worry.” 

 While I am not worried, I do want to share a concern that I have for the parish.  
Since mid-March, our income has fallen sharply.  We received a federal loan to help 
with payroll, but it has now expired.  Several parish employees have been furloughed.  
We are projecting on on-going deficit of $50,000 per month.  This is unsustainable. 

 Would you kindly consider a gift to the parish?  If you are already giving regular-
ly, I thank you sincerely.  If not, the time has come when we really need your help.  An 
on-line gift may be made through FaithDirect.net.  Our code is TX417.  Simply go to our 
website, www.SeasCatholic.org and click on the Faith Direct link. 

Sincerely Yours, 

Fr. Stephen B. Reynolds 

 

 

Ngày, Tháng Thu Tiền (ĐLMTT) 

(cần 8 người mỗi thánh lế) 

Phát Bản Tin 

(cần 4 người mỗi thánh lễ) 

   

   

   

            

            

06/6/2020 13/6/20 20/6/20 27/6/20 04/7/20 

$1,117 $1,218 $1,300 $850 $808 

11/7/2020 18/7/2020 25/8/2020   

$716 $895    

Một Vị Ẩn Danh Ủng Hộ 6/2020 +$2,000 

Ủng hộ cho Đoàn TNTT Cắm Trại  
(TNTT Camping expenses)  

8/3/20 -$1,907.31 

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

các sinh hoạt của Cộng Đoàn) 

18/7/20 $12,301.22 

“Cho thì có phước hơn là nhận lãnh.” (Công vụ 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. 

about:blank
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THÁNH KINH 
HOLY BIBLE 

THÁNH TRUYỀN 
HOLY TRADITION 

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI 
MAGISTERIUM 

3. TẠI SAO CHÚNG TA TÌM KIẾM THIÊN CHÚA? 

 Thiên Chúa đặt để trong trái tim chúng ta một sự khao khát đi tìm và 
kiếm Ngài. Thánh Augustino nói rằng, “Thiên Chúa tạo dựng nên con 

người cho Chúa, và tâm hồn sẽ không được an nghỉ bao lâu không được 
nghỉ yên trong Chúa.” Chúng ta gọi trạng thái này là sự mong đợi Thiên 

Chúa. 
Suy Diễn: Theo sự tư nhiên con người đi tìm kiếm Thiên Chúa. Tất cả mọi cố 

gắng dẫn đến sự thật và hạnh phúc là tột đỉnh của sự tìm kiếm một Đấng có thể 

đưa ta đến sự thoả mãn tuyệt đối trong tinh thần phục vụ của Ngài. Con người 

không thể hoàn thiện chính mình nếu không tìm gặp được Thiên Chúa. “Những 

ai tìm kiếm sự thật đều dẫn đến tìm kiếm Thiên Chúa, mặc dù họ có nhận thức 

hay không” (Th. Edith Stein). 

 

Why Do we seek God? 

 God has placed in our hearts a longing to seek and find him. St. Augus-

tine says, “You have made us for yourself, and our heart is restless until 

it rests in you.” We call this longing for God.  

Reflection: It is natural for man to seek God. All of our striving for truth and 

happiness is ultimately a search for the one who supports us absolutely, satisfies 

us absolutely, and employs us absolutely in his service. A person is not complete-

ly himself until has found God. “Anyone who seeks truth seeks God, whether or 

not he realizes it.” (St. Edith Stein).  

 

 

 

4. Chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa qua lý trí không? 

 Vâng, lý trí con người chắc chắn có thể nhận biết Thiên Chúa  

 

Suy diễn: Nguồn gốc và số phận của vũ trụ không thể tự nó mà hiện hữu. Trong 

tất cả sự hiện hữu, có cái vượt trên thị giác của mình. Sự xếp đặt, vẻ đẹp, và sự 

trình bày của vũ trụ nói lên có một Đấng Tạo Hoá tài tình. Mỗi một con người 

đều được nhận lãnh những gì là: Chân, Thiện, Mỹ. Thiên Chúa gieo trong con 

người tiếng nói lương tâm, để giúp con người biết phân biệt đều lành và tránh xa 

điều dữ. Những ai bước theo con đường chân chính sẽ tìm gặp được Thiên Chúa. 

 

 

 

 
 

 

 
Can We know the existence of God by our reason? 

 
Yes, human reason can know God with certainty. 

 
Reflection:  The world cannot have its origin and its destination within itself. In 

everything that exists, there is more than we see. The Order, the beauty, and the 

development of the world point beyond themselves toward God. Every man is 

receptive to what is true, good, and beautiful. He hears within himself the voice 

of conscience, which urges him to what is good and warns him against what is 

evil. Anyone who follows this path reasonably finds God. 


