
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC VỤ GIÁO XỨ - PARISH PASTORAL 

CHẦU THÁNH THỂ – EUCHARISTIC ADORATION 

Thứ Năm   12:00 Giờ Trưa tới  6:00 Giờ Chiều 

Thursday 12:00 Noon to 6:00PM 

BÍ TÍCH HÒA GIẢI – RITE OF RECONCILIATION 

Giải Tội sau Thánh Lễ 6g30 sáng; trước và sau Thánh lễ 6g00 chiều trong tuần.  
Thứ Bẩy 1 tiếng trước Thánh Lễ.       Weekdays:  after 6:30am Masses; and before 
& after 6:00pm Masses or anytime upon request.   Saturday:   1hr before mass time. 

BÍ TÍCH HÔN PHỐI – HOLY MATRIMONY 

Các đôi hôn phối phải ghi danh và gặp các Cha trước ngày cưới ít nhất 6 tháng.        
Couples are asked to see Parish priest(s) at least six (6) months prior to the 
wedding date. 

RỬA TỘI TRẺ EM – RITE OF BAPTISM 

Mỗi tháng sẽ có một lần Rửa Tội cho Trẻ Em Sau Thánh Lễ 11 giờ sáng Chúa Nhật 
của tuần thứ hai trong tháng tại Nhà Thờ.  Xin cha mẹ liên lạc trước với Văn Phòng 
Giáo Xứ hoặc lấy đơn Rửa Tội nơi các Trưởng Khu để ghi danh. 

Baptism is scheduled at Noon on the second Sunday of every month.  Please contact 
the Church Rectory to register. Both parents and Godparents are required to attend 
Baptismal Seminar on Saturday evening in the Church. 

KIỆU MÌNH THÁNH CHO NGƯỜI ĐAU YẾU 

COMMUNION FOR THE SICK 

Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ khi trong gia đình có người đau yếu cần rước Mình 

Thánh Chúa để các Cha hoặc Thừa Tác Viên sắp xếp.    Please contact the Church 

Office when someone is in the hospital or unable to attend Mass for any length of 

time.   Communion is brought to the sick every week. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

            Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam 
                                     MARY QUEEN OF VIETNAM CHURCH 
                                           14001 DWYER BLVD/5069 WILLOWBROOK DR. NEW ORLEANS, LA 70129 

              Điện Thoại: (504) 254-5660/ (504) 254-5663;  Fax: (504) 254-9250 
                                                         Trang Mạng-Website:  www.maryqueenvn.org 
            https://www.facebook.com/MaryQueenofVietnamchurch 
                        Điện Thư-E-mail:  mucvu@maryqueenvn.org 
 
 

 
        GIÁO XỨ – PARISH STAFF 

                        Chính Xứ – Pastor 

           Lm. Dominic Nguyễn Văn Nghiêm 

                 Phó Xứ - Parochial Vicar 

Lm. Anthony Nguyễn Tiến Hiền 

Phó Tế Vĩnh Viễn - Permanent Deacon 
Thầy Joseph Trần Vinh            (337) 303-8753 

ooooooOoooooo 

Trường Giáo Lý – Religious Education 

Sr. Maria Francesco Nguyễn Thị Thu Hà 

Ph.: (504) 254-3425         Fax: (504) 254-9250 

Hội Đồng Giáo Xứ – Parish Pastoral Council             

Chủ tịch:   Ô. Trần Hữu Phúc       (504) 615-8309 

Phó Nội Vụ:  A. Nguyễn Châu      (504) 496-5273 

P.Ngoại Vụ:  C.Trần Thị Tuyết      (504) 236-9913 

Thủ Quỹ:  C. Nguyễn Hồng        (504) 201-3506 

Tổng Thư ký: Jamie Trần Tho   (504) 292-1817 

Hội Đồng Tài Chánh – Finance Council 

Ông:  Nguyễn Văn Minh          (504) 577-0089 

Văn Phòng Giáo Xứ – Parish Office                         

Sr. Mary-Birgitta Lê Thống     (504) 254-5660 
 

      ________________________________________________________

    

THỜI BIỂU PHỤNG VỤ 

THÁNH LỄ – MASS – MISA 

LỄ VỌNG CHÚA NHẬT  –  VIGIL MASS 

Thứ Bẩy – Saturday:                            5:30PM 
 

CHÚA NHẬT – SUNDAY – DOMINGO 

Tiếng Việt – Vietnamese                     6:30AM  

             8:00AM  &  9:30AM 

English Mass:                                   11:00AM 

Misa en Español: (en la Capilla)         5:00 PM 

THỨ HAI –THỨ SÁU 

WEEKDAY MASSES 

6:30AM      Tại Nhà Nguyện  – In the Chapel 

6:00PM       Tại Nhà Thờ    –   In  the Church 

CÁC LỄ TRỌNG & LỄ BUỘC 

HOLY DAYS OF OBLIGATION 

LỄ VỌNG – VIGIL MASS                  6:00PM                   

LỄ TRONG NGÀY                             6:30AM  

 5:30PM  &  7:00PM 

(Xin xem thêm Thông Cáo chi tiết về các giờ lễ) 

     

  

 

     

SỐ: 1768 

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN –  Ngày 28 – 10 – 2018 

MỤC VỤ GIA ĐÌNH 

Xin cho con 
     được sáng. 
Xin cho con 
     được sáng. 

Mc  10: 46 – 52 
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TÌM KIẾM ĐỨC KITÔ 

Có một cuốn phim của thời 90’s chiếu lại cảnh một anh 
thanh niên công giáo sống ở vùng đồng quê nước Mỹ bị tàn 
tật suốt đời.  Từ lúc sinh ra, anh chàng đã bị bệnh tim, khiến 

các mạch máu và thần kinh làm việc thực sự không được 
đúng mức nên anh chẳng những bị mù mà còn câm và điếc 
từ nhỏ.  Mắt anh không thấy gì, tai anh chẳng nghe được, và 
môi miệng không mấp mí phát ra một tí âm thanh nào.   
Người nhà chăm sóc anh đều phải dùng ngôn ngữ cử động, 
bấm vào bàn tay hoặc các ngón tay của anh để ra hiệu cho 

anh hiểu.  Ngành y khoa trong thành phố bảo trợ lo chữa trị 
cho anh; nhưng bệnh viện biết rõ tình trạng bệnh tật và phải 
chờ đợi cho đến khi anh đạt đến tuổi 18 mới có thể được giải 
phẫu.  Chương trình chữa trị là một khoảng thời gian thật 
dài.  Sau 5 tuần mổ tim và chữa mắt, anh dần dần thấy được 
lờ mờ chút ánh sáng.  Rồi những tháng kế tiếp mắt anh 

chiêm ngưỡng được cảnh vật chung quanh, nhìn bầu trời 
tươi đẹp lại thấy những tai nạn đụng xe sợ hãi, xem tin tức 
trên tivi nhận ra những cảnh người với người giết hại nhau 
hàng ngày, thiên tai ồ ạt đổ xuống hết con phố này đến làng 
mạc kia,... làm lòng anh buồn bã ngồi viết xuống mảnh giấy 
tâm sự với mẹ: "Mẹ ơi, con xin lỗi và mong mẹ đừng thất 

vọng với con.  Con van xin mẹ nói với nhà thương từ nay 
đừng chữa trị thêm cho con nữa; bởi vì con mắt thân xác 
con khi bác sĩ chữa đã được sáng, nhưng con mắt tâm hồn 
con thực sự đã bị mờ đi nhiều.  Con thà chấp nhận sống mù 
lòa câm điếc, còn hơn sống mà không biết phải làm sao để 
giữ được linh hồn!" 

Phúc Âm Chúa Nhật tuần này cũng diễn tả về một bức 
tranh tương tự.  Khởi đầu từ một câu chuyện người thanh 
niên sống trong Thành Jêricô từ thuở nhỏ.  Đây là một thành 
phố nổi tiếng là vô thần, không bao giờ có Chúa.  Jêricô là 

thành phố văn minh cấp tiến, vùng kinh doanh buôn bán 
phồn thịnh, chính trị bẩn thỉu mờ ám, và dân chúng trong 
phố được chia thành nhiều nhóm người hỗn độn, gian xảo 
lừa lọc lẫn nhau.  Một thành phố tưởng chừng như văn minh 
sáng suốt; nhưng lại tối tăm mù mịt.  Bartimêô lớn lên ở 
Jêricô trong hoàn cảnh nung nấu đau thương.  Anh nghe biết 

nhiều điều nhưng vì mù bẩm sinh anh chỉ không thấy được 
gì.  Bóng tối trần gian bao phủ suốt cuộc đời anh.  Nhiều 
người sống cùng phố với anh sáng mắt nhưng tâm hồn mù 
quáng.  Riêng Bartimêô bị mù đôi mắt nhưng con mắt đức 
tin của anh lại chẳng bao giờ mù.  Trái tim anh còn sáng hơn 
hết mọi người khi nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu đến 

gần, và anh đã kêu lên: "Hỡi Ông Giêsu con Vua Đavít, xin 
thương xót tôi!"  Đấng mà Anh Bartimêô khát vọng kiếm 
tìm suốt một đời, nay anh đã được biết Chúa.  Anh khiêm 
tốn không xin Chúa chữa lành cho đôi mắt của mình ngay; 
nhưng anh chỉ tin, Chúa mới là Đấng có thể xót thương anh.  
Hiểu rõ tâm nguyện này, Chúa Giêsu dừng bước và gọi anh 

đến.  Giống như bao nhiêu người Chúa đã gặp.  Bartimêô 
nghe được tiếng gọi tiến theo mục đích của Chúa Giêsu. 

Điểm đặc biệt của Chúa Nhật tuần này khi Chúa gặp gỡ 
những người tìm kiếm Ngài,   Chúa biết rõ  sự khao khát của  

họ; nhưng Chúa Giêsu không ra tay.  Phúc Âm tuần trước 
Chúa hỏi hai môn đệ Giacôbê và Gioan: "Các con muốn 
Thầy làm gì cho các con?"  Hôm nay Ngài cũng hỏi Anh 
Bartimêô câu hỏi giống như thế: "Anh muốn Ta làm gì cho 

Anh?"  Tìm kiếm được Chúa rồi, nhưng thế nhân mong ước 
Chúa sẽ làm gì cho mình!  Để lắng nghe Chúa?  Để cầu xin?  
Để thắc mắc với Chúa?  Để cảm nghiệm sự hiện diện trước 
mặt Ngài?  Để cảm tạ?  Để tâm sự sẻ chia cuộc sống với 
Ngài?...  Được ở bên Chúa Giêsu, chính Chúa sẽ không phải 
là Đấng chữa bệnh mù cho Bartimêô, nhưng đức tin của anh 

đã chữa anh.  Khi anh đã được nhìn thấy, sự quyết định là 
anh đi theo Chúa hay đi theo đường lối khác? 

Trong giáo xứ cũng có một số người hỏi tôi làm cách nào 
để có thể tìm được Chúa.  Tôi không thực sự có câu trả lời 

cho thắc mắc này; nhưng tôi muốn giới thiệu quý vị nên đọc 
cuốc sách của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô.   Cũng có 
một người nhà báo nữ nọ tên Peggy Noonan đặt thắc mắc 
giống như chúng ta khi có người hỏi cô làm cách nào để có 
thể tìm được Chúa.  Cô viết bài trả lời như sau: "Tìm kiếm 
Chúa thì dễ dàng.  Thiên Chúa luôn luôn mong ước được 

sống gần gũi với con người.  Tuy nhiên điều khó khăn trên 
hết vẫn là làm sao để ta có thể giữ được Chúa và sống trong 
tình cảm với Ngài!  Sự khác biệt giữa tìm kiếm Chúa và giữ 
được Ngài chẳng hề xa với ý tưởng của người đời:  có được 
tình yêu, nhưng làm cách nào để giữ được tình yêu mới là 
thử thách nặng nề." 

Cuộc sống thế gian là một hành trình thật dài mà người 
Kitô hữu chúng ta cùng đang đồng hành với nhau (không 
độc hành một mình) để về nơi quê hương vĩnh hằng với 
Chúa.  Có vị giám mục nọ cho ý kiến khi con người muốn 

tìm kiếm Chúa thì việc đầu tiên ta phải nhận thức mình đang 
gặp hoạn nạn, đang trong tình trạng tội lỗi,... kêu cầu đến 
Chúa, và Chúa sẽ hiện diện tha thứ cho mình.  Lời giáo huấn 
này rất thực tế, hướng dẫn mọi người biết nhìn nhận chính 
mình.  Một khi ta không biết rõ mình là ai, ta không biết 
chính mình thì làm sao ta có thể tìm được Chúa!  Các cha và 

các giám mục không xúi chúng ta đi tìm tội lỗi để rồi có cơ 
hội gặp Chúa.  Các ngài khuyên răn ta phải mang trái tim 
thấp hèn, mang tâm hồn khiêm nhu chân thành tựa như Anh 
Bartimêô, nhận thức mình mù tối đang ở đường cùng ta mới 
van xin: "Hỡi Ông Giêsu, con Vua Đavít, xin thương xót 
tôi!"  Chúa Giêsu biết được lòng khiêm tốn, cảm được sự 

khát vọng của Bartimêô, và Ngài "gọi Anh" đến với Ngài.  
Tại sao thế nhân không tìm kiếm Chúa trong lúc yên bình 
thái lạc mà cứ phải chờ cho đến khi gặp gian khổ, phạm tội 
lỗi, hay đối diện với tử thần thì ta mới chạy đến với Chúa? 

Ngày nay nhân loại đều nhận thức rất rõ rệt:  Con người 

mù lòa thể xác thì khổ sở cho bản thân; nhưng mù lòa tâm 
hồn thì gây thiệt thòi không chỉ cho linh hồn, cho bản thân, 
mà còn hại đến cả cho tha nhân.  Người lãnh đạo mà mù 
quáng, ích kỷ, tăm tối thì làm nghèo cho cả đất nước.  Cha 
mẹ không sáng suốt,  không đạo đức thánh thiện,  không lo 

xa thì con cái  và  gia đình sẽ lầm than.   Bản thân mỗi người 
thiếu giác ngộ, thiếu nội tâm thì không có tương lai; dù nếu 
có cũng sẽ chẳng tồn tại lâu dài.   Thánh Márcô ghi tạc cảnh 
Phúc Âm hôm nay  khá tỉ mỉ.      Những người đang êm đềm

LÁ THƯ MỤC TỬ 
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ĐÁP CA 
 

 

  Đáp:    Chúa đã thương chúng ta lạ lùng, nên lòng chúng ta 

chan chứa niềm vui. 

1. Ngày trở về, tù nhân Sion mừng vui tưởng như giấc mơ 

xa xôi, reo vang vang muôn câu cười nói trên miệng tươi 

và trên môi rộn rã nhạc mừng.    Đáp 

2. Ngày trở về, tù nhân Sion mừng vui nhỏ to với nhau trên 

môi, ôi yêu thương khoan dung lòng Chúa như đại dương 

lòng ta hát rộn rã nhạc mừng.   Đáp 

3. Ngày trở về, nguyện xin Chúa thương đổi thay phận lữ 

khách thân lưu đày.  Như bao năm xa xôi giòng suối 

Nam cạn khô, giờ dâng muôn triều sóng dạt dào.    Đáp 

4. Ngày trở về là ngày vui sau ngày khổ đau, lệ xưa thắm 

nay khô mau.  Ta ra đi tung cao ngàn giống theo lệ rơi, 

giờ ta hái ngàn nhánh hạt vàng.   Đáp 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Thư Mục Tử..... tiếp theo trang 02) 

vây quanh Chúa Giêsu, tưởng mình hoàn hảo ngon lành, nên 

khi nghe những tiếng động ồn ào đâm ra bực mình và quát 

nạt.  Đây là những người "chảnh," hống hách, xấu bụng, ích 

kỷ, không hề biết động lòng thương trước cảnh khổ của 

người khác.  Những người này đã không thương anh mù thì 

thôi; nhưng lại còn đâm thọc, chọc ghẹo, và giả như nếu họ 

có băng keo chắc họ sẽ lấy ra gián miệng anh mù lại cho yên 

lặng.  Thật hỗn xược lạ lùng! 

Tuy nhiên hoàn cảnh vẫn không bị đổi thay.  Anh mù 

Bartimêô vẫn đặt niềm tin vào Chúa và van nài sự cứu chữa 

mà chẳng hề quan tâm đến những cản trở.  Anh Bartimêô 

mù mắt nhưng sáng hồn, anh luôn kiên trì cầu nguyện và ao 

ước gặp Chúa.  Còn những người chung quanh Chúa như 

trong nhà thờ, bên cung thánh, trong các sinh hoạt phụng 

vụ,... tuy mắt sáng, và còn ăn diện bảnh bang đẹp đẽ nữa, 

thế nhưng linh hồn lại bị mù tối xa cách Chúa.  Nhiều người 

ngày nay cầu nguyện giống như "ra lệnh" với Chúa vậy!  

Xin mà không được ý thì nản lòng, bỏ cuộc.  Chứng tỏ đức 

tin "người đạo" ngày nay cũng giống như "người đời," quá 

mong manh.  Hèn gì ta có cố tâm cách mấy cũng chẳng sao 

tìm kiếm được Chúa.  Bài học thực tế ngày nay ta cần xin 

Chúa ban cho ta ánh sáng của chân lý, của sự thiện để ta 

sống với cái nhìn trong sáng, trong chân thật về cuộc đời. 

Nhìn nhận rõ bản chất và con người thật của mình, điều chắc 

chắn một ngày ta sẽ gặp được Chúa.  

Hôm nay mọi người Kitô hữu chúng ta được chiêm 
ngưỡng một khung cảnh thật tuyệt vời.  Chúa Giêsu đã ghé 
đến thành phố khô khan của Jêricô.  Dọc đường, Ngài nhìn 
nhận ra lòng thiện chí của Anh Bartimêô, hay có thể nói 
Ngài đã nhìn thấy đức tin chân thành của Anh, nên Chúa đã 
gọi anh đến và chữa bệnh mù lòa.   Giờ đây, Chúa cũng thả 
bộ dọc theo con Phố New Orleans, ở một quốc gia tự cho là 
văn minh luôn tìm đủ mọi cách và lý do gạt Ngài ra ngoài; 
nhưng Chúa Giêsu vẫn bình an tản bộ thăm làng Versailles.  
Ngài  nhận  ra  sự khát vọng  của từng người  trong chúng ta  

Bảo trợ Đèn Chầu cầu nguyện:   70.00/tuần 

 

 

 
 

 

Tuần Lễ: 28. 10. 2018   –   04. 11. 2018 

October 28
th
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th
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28.   CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN 

  Thirtieth Sunday in Ordinary Time 

  Gr 31: 7 - 9       Tv 125: 1 - 6 

  Ep 5: 1 - 6 

  Mc 10: 46 - 52 

29.   Thứ Hai:  tuần XXX Mùa Thường Niên 

        Monday:  Weekday 
 

30.   Thứ Ba:   tuần XXX Mùa Thường Niên 

     Tuesday:  Weekday 
 

31.   Thứ Tư:   tuần XXX Mùa Thường Niên 

         Wednesday:  Weekday 

THÁNG 11 – NOVEMBER 2018 

01.   Thứ Năm:  LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ,  Lễ Buộc 

  Thursday:  ALL SAINTS DAY–Holiday of Obligation 

02.   Thứ Sáu:  Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 

  Friday:    The Commemoration of All the Faithful 

    Departed  -  (All Souls Day) 

03.  Thứ Bảy:   Thánh Martinô de Porres, Lễ nhớ 

  Saturday:  St. Martin de Porres, Rel. 
 

04.   CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN 

  Thirty-First Sunday in Ordinary Time 

  Đnl 6: 2 - 6        Tv 17: 2-4, 47-51 

  Dt 7: 23 - 28 

  Mc 12: 28b - 34 

 

 

LỊCH PHỤNG VỤ 

LITURGICAL CALENDAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                Đèn Chầu Canh Thức trong tuần này do:  

Các Con và Các Cháu 

 xin Thắp sáng suốt tuần  

để cầu nguyện cho:                      

Linh Hồn Giuse 

Nguyễn Quốc Hoàng (giỗ 3 năm) 

Linh Hồn Têrêsa 

Nguyễn Thị Inh 
 

và  

Các LH Tiên Nhân 

 

 

ĐÈN CHẦU CANH THỨC 

SANCTUARY LAMP 
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đang kêu cầu đến Ngài.  Chúa thấy rõ sự khiêm tốn từ tâm 
hồn mỗi người đã biết mình đang mù lòa trí óc, đang tật 
nguyền trong tim, nên khẩn thiết van xin Ngài chữa trị.  
Chúa Giêsu động lòng trắc ẩn, Ngài đến với mỗi người và 
ban cho linh hồn từng người trong chúng ta được an vui, con 
mắt trái tim ta được sáng suốt để nhận ra Chúa luôn ở bên 
ta, và ban cho gia đình ta, cho giáo xứ chúng ta được hạnh 
phúc bên Ngài.  

Lm. Nguyễn Văn Nghiêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN - Năm B 
 
 

MÙ LOÀ 

Con mắt là một ơn huệ Thiên Chúa đã trao ban cho 
chúng ta.  Thật là bất hạnh nếu chúng ta bị mù từ khi mới 
sinh hay do một tai nạn, một cơn bệnh nào đó.  Chính vì thế, 
chúng ta không lấy làm lạ khi thấy anh mù tại Giêricô, ngồi 
ăn xin bên vệ đường, đã cố gắng làm cho Chúa Giêsu chú ý 
tới mình, vì anh ta đã được nghe nói rất nhiều về Ngài, Đấng 
đầy lòng thương xót, đã thực hiện biết bao nhiêu phép lạ để 
xoa dịu những nỗi khổ đau.  Bởi đó, anh ta đã lớn tiếng kêu 
cầu: "Lạy Đức Kitô, con vua Đavít, xin thương xót con 
cùng." 

Nếu Thiên Chúa ban cho cặp mắt sáng, chúng ta hãy cảm 
tạ Ngài.  Nhưng điều quan trọng, đó là chúng ta đã sử dụng 
cặp mắt ấy như thế nào?  Chúng ta có biết mở mắt ra để nhìn 
ngắm những cái khả dĩ nâng cao tâm hồn và làm đẹp cho 
cuộc đời chúng ta hay không?  Đồng thời chúng ta có biết 
nhắm mắt lại trước những cái khả dĩ làm cho tâm hồn chúng 
ta bị hoen ố hay không? 

Có một vị hoàng tử được vua cha ban tăng cho hai chú 
ngựa quí giá. Thế nhưng cả hai vẫn còn thuộc loại ngựa 
chứng, chưa biết vâng phục. 

Khi vị hoàng tử tới gặp, thì chúng ta không chịu đứng 
yên một chỗ hay tiến đến với chủ của mình. Trái lại, chúng 
ta chạy chỗ này chỗ kia và thích phi nước đại trên những 
cánh đồng hoang. Nhưng rồi vị hoàng tử đã ra công tập 
luyện và dần dần chúng đã biết vâng phục. Chúng chỉ phi 
nước đại khi vị hoàng tử kéo dây cương và thủng thẳng đi 
từng bước một khi dây cương được buông lỏng. 

Từ những chú ngựa cứng đầu, chúng đã trở nên những 
con ngựa ngoan hiền. Kể từ nay, chúng không còn chạy xiên 
bên nọ, chạy xọ bên kia. Nhưng chúng bước đi một cách đều 
đặn với tiếng hí reo vang. 

Đây chỉ là một câu chuyện, thế nhưng từ đó chúng ta rút 
ra một điều thực hành.  Vị hoàng tử chính là mỗi người 
chúng ta.  Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta đã trở nên con cái 
Chúa.  Ngài cũng đã ban cho chúng ta một quà tặng quí giá 
hơn hai chú ngựa kia rất nhiều, đó là cặp mắt sáng. 

Cũng như hai chú ngựa chứng, cặp mắt chúng ta luôn 
nhìn chỗ này và liếc chỗ nọ. Bởi đó, cần phải biết làm chủ 
và quản lý chặt chẽ cặp mắt của chúng ta. Chỉ nhìn những 

cái làm cho tâm hồn trở nên cao thương và xa tránh những 
gì làm cho tâm hồn bị vẩn đục. 

Cặp mắt chính là của sổ của linh hồn. Cánh cửa được mở 
ra để đón nhận những làn gió mát và những tia nắng ấm, 
nhưng phải lập tức đóng lại khi trời mưa gió. Cũng thế, cặp 
mắt được mở ra để ghi nhận những cái hay, những cái đẹp 
để làm giàu cho tâm hồn và cuộc sống, nhưng chúng ta phải 
lập tức đóng lại trước những cái làm cho tâm hồn bị hoen ố. 
Vì thế, Thánh Kinh đã bảo: 

- Tội lỗi đột nhập vào tâm hồn qua con mắt như qua một 
khung cửa. 

Chúng ta hãy nhớ lại trường hợp của Adong Eva. Trước 
hết hai ông bà đã nhìn ngắm trái cấm, rồi thầm mong được 
nếm thử. Và rồi những gì xảy ra, hẳn chúng ta đã biết: Hai 
ông bà đả ngắt trái cấm mà ăn và phản bội cùng Thiên Chúa. 

Hãy canh phòng con mắt như canh phòng biên giới, đừng 
đễ cho kẻ thù đột nhập. 

Để kết luận, chúng ta hãy nhớ lại lời ông Gióp đã nói như 
sau: 

- Tôi đã giao kết với cặp mắt của tôi là sẽ xa tránh những 
cái nhìn làm cho tâm hồn tôi xao xuyến. 

Nếu bây giờ có gìn giữ cái nhìn, thì tâm hồn chúng ta 
mới được sạch trong và mai ngày bản thân chúng ta mới 
được chiêm ngưỡng Chúa trong vinh quang muôn đời, bởi 
vì phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được gọi là 
con Thiên Chúa. 

Suy Niệm GPLX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
 

TRƯỜNG THÁNH TÔMA THIỆN 

Đại Hội Giới Trẻ - Archdiocese World Youth Day 

Chúa Nhật tuần tới, ngày mùng 4/11/2018 là Ngày Đại 

Hội Giới Trẻ của Tổng Giáo Phận.  Các em học sinh lớp 

6, 7, 8, và 9 buộc phải đi tham dự.  Xin Quý Phụ Huynh 

đưa con em đến Nhà Thờ vào lúc 7giờ30 Sáng để kịp giờ 

điểm danh và khởi hành.  Các em sẽ trở về giáo xứ vào 

buổi chiều.  Xin Quý Phụ Huynh nhớ đến đón con em về 

tại Nhà Thờ lúc 6giờ chiều. 

THÁNH LỄ TẠI NGHĨA TRANG 

REST HEAVEN MEMORIAL PARK 

Thứ Bảy, ngày mùng 3/11/2018 vào lúc 10giờ sáng, 

Giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam sẽ có Thánh Lễ cầu 

cho các Linh hồn giáo dân trong giáo xứ đã yên nghỉ tại 

Nghĩa Trang Rest Heaven Memorial Park, 10400 Old 

Gentilly Road, New Orleans – Louisiana.   

Hội Tương Tế Người Việt xin trân trọng kính mời quý 

hội viên, thân nhân, cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa 

đến tham dự hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh 

hồn ông bà cha mẹ và các linh hồn mồ côi. 

Nếu Thứ Bảy thời tiết bị mưa gió, Thánh Lễ sẽ được 

chuyển về cử hành tại Nhà Nguyện CTTĐVN. 
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Chúa Nhật hôm nay, ngày 28/10/2018, Cha Chính Xứ 

chính thức công bố việc Khởi Công Gây Quỹ trong các 
Thánh Lễ ở nhà thờ; đồng thời tha thiết mời gọi tất cả mọi 
gia đình có tên trong giáo xứ nhiệt thành "Đóng Góp" và 
quảng đại "Dâng Cúng" cho chương trình xây dựng phát 

triển giáo xứ. 

Trong những tháng vừa rồi, Cha Chính Xứ, Hội Đồng 
Giáo Xứ, Hội Đồng Tài Chánh, Ban Phát Triển và Ban Bảo 
Trì GX đã dành rất nhiều buổi họp để xếp đặt chương trình 

chuẩn bị cho việc gây quỹ xây dựng Trung Tâm Hành 
Hương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của giáo xứ.  Tính đến 
hôm nay, giáo xứ chúng ta đã được Thiên Chúa chúc phúc 
cho rất nhiều hồng ân.   Giáo xứ vô cùng cảm tạ ơn Chúa đã 
gửi đến cho chúng ta quý ông bà và anh chị em; những 
người đã hy sinh dấn thân cộng tác hết lòng lo cho tiến trình 

chuẩn bị thực hiện việc xây dựng được chu đáo và tốt đẹp. 

Vào chiều Chúa Nhật tuần vừa qua, Cha Chính Xứ đã 
cùng với hai Hội Đồng và Ban Phát Triển họp chung với 
Ban Điều Hành của 7 Khu để trình bày phương án cũng như 

hình thức giúp khởi công chương trình gây quỹ.  Ban Điều 
Hành Quý Khu rất nhiệt tâm hiệp lòng cùng với Cha và Quý 
Hội Đồng để tiến hành công việc trọng đại này.  Giáo xứ 
chân thành ghi ơn Ban Điều Hành 7 Khu. 

Đồng thời, Giáo xứ cũng xin cám ơn cách riêng đến Quý 

Anh Chị Em trong các đoàn thể: 

‒ Chị Mỹ Lộc    Ban Tài Chánh Hội Chợ 

‒ Chị Thanh Hồng  Đoàn Con Đức Mẹ 

‒ Anh Nguyễn Phúc  Nhóm Đồng Hành 

‒ Anh Toán    Đoàn LMTT 

‒ Anh Phạm Nhượng   Ban Kỹ Thuật Ánh Sáng 

‒ Chị Thanh An   Đoàn Con Đức Mẹ 

‒ Chị Lê Huyền Nga  Hội Các Bà Mẹ CG 

‒ Chị Trần Lan   Ban Đếm Tiền GX 

‒ Chị Nguyễn Trúc  Ca Đoàn Trùng Dương 

‒ Chị Nguyễn Thoa  Cựu Thủ Quỹ HĐGX 

‒ Chị Vũ Thị K. Nga  Đoàn Con Đức Mẹ 

‒ Chị Trần Nữ Phượng  Ca Đoàn Hướng Dương 

‒ Chị Nhung Quỳnh Dao 

‒ Chị Trần Kim Anh 

‒ Chị Thủy Bân 

Quý Anh Chị Em đã đáp lời mời gọi của Cha và Hội 

Đồng Giáo Xứ, đã hy sinh dành nhiều thời giờ ra giúp cho 
Ban Tài Chánh và Ban Điều Hành 7 Khu để gặp gỡ các gia 
đình, ghi sổ sách trong việc "đóng góp" và "dâng cúng" gây 
quỹ. 

Trước khi chương trình gây quỹ của giáo xứ được khởi 

công, Giáo xứ đã thành lập "Ban Kế Hoạch Hỗ Trợ Vận 
Động Tài Chánh,"  để Quý Anh Chị Em nhiệt tâm giúp làm 
research – điều nghiên,  cung cấp  tài liệu cho Cha cùng Quý 
Hội Đồng, và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tiến trình gây quỹ 

được xuôi chảy.  Ban hỗ trợ bao gồm: 

 

 
 
 
 
 

 

1.  Nhóm Phối Trí: 

‒ Thầy Phó Tế Trần Vinh      Anh Hoàng Linh 

‒ Anh Trần Đức Đệ   Anh Phạm Hưng 

2.  Nhóm Trang Mạng Website Giáo Xứ: 

‒ Anh Kevin Nguyễn Vinh  Anh Phạm Nhượng 

3.  Nhóm Truyền Thông - Media/Radio: 

‒ Anh Nguyễn Tuyền   Anh Mark Nguyễn 

‒ Anh John Minh 

4.  Nhóm Kỹ Thuật: 

‒ Anh Trường Sơn   Anh Nguyễn Vũ 

‒ Anh Nguyễn Kha   Anh Hồ Thu 

‒ Anh Ngô Thái Học 

5.  Nhóm Tài Liệu: 

‒ Chị Jamie Trần Tho   Anh Trần Hữu Phượng 

‒ Chị Nguyễn Mỹ Dung  Chị Trần Kim Lưu 

6.  Nhóm Sổ Sách Tài Chánh: 

‒ Chị Nguyễn Julie   Chị Nguyễn Thu Trang 

‒ Chị Nguyễn Lan Vũ   Chị Trần Thu Jennifer 

‒ Chị Nguyễn Hồng   Anh Trần Nghiêm 

Trong suốt 4 tháng qua theo đề nghị từ Cha Chính Xứ, 

Quý Anh Chị Em đã dấn thân nghiên cứu, hoạch định 

chương trình, in ấn tài liệu, làm Sách Phương Án Kiến Trúc, 

và chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng cho từng gia đình trong toàn giáo 

xứ.  Vào những năm tháng kế tiếp, Quý Anh Chị Em cũng 

sẽ liên tục hỗ trợ cho giáo xứ trong các công việc, giúp cho 

giáo xứ chúng ta được tiến triển mạnh mẽ. 

Giáo xứ chân thành ghi ơn tất cả Quý Anh Chị Em.  Qua 

những quà tặng quý giá là thời giờ, là sức lực, và những tài 

năng Quý Anh Chị Em đã hiến dâng cho Thiên Chúa trong 

các công việc để giáo xứ có thể khởi công chương trình vận 

động gây quỹ, Giáo xứ chúng ta sẽ luôn mãi được hiệp nhất 

và lớn mạnh khi có thật nhiều người nhiệt tâm phục vụ. 

Nguyện xin Thiên Chúa và Nữ Vương Rất Thánh Maria 

ban nhiều sức khoẻ, hồng ân và mọi ơn lành xuống cho Quý 

Anh Chị Em cùng toàn thể gia đình. 

Sau khi Cha Chính Xứ chính thức công bố chương trình 

khởi công gây quỹ hôm nay, để thuận tiện cho tất cả mọi gia 

đình có tên trong giáo xứ có thể "đóng góp" hoặc "dâng 

cúng" cách dễ dàng, tại Trường Thánh Tôma Thiện vào bốn 

(4) cuối tuần: 

 Chúa Nhật, ngày mùng 4/11/2018 từ 11:00AM – 3:00PM, 

 Chúa Nhật, ngày 11/11/2018 từ 11:00AM – 3:00PM, 

 Chúa Nhật, ngày mùng 2/12/2018 từ 11:00AM – 3:00PM, 

 Chúa Nhật, ngày mùng 9/12/2018 từ 11:00AM – 3:00PM. 

Ban Điều Hành Quý Khu cùng với Quý Anh Chị Em 

thiện nguyện viên sẵn sàng chờ đợi để ghi nhận sự đóng góp 

và dâng cúng từ tất cả Quý Gia Đình. 

 

Chương Trình Vận Động Gây Quỹ 
Xây Dựng Trung Tâm Hành Hương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
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CHƯƠNG TRÌNH 

LỄ CÁC THÁNH VÀ LỄ CÁC LINH HỒN 

LỄ CÁC THÁNH   (Lễ trọng - Lễ buộc) 

Năm nay Lễ Các Thánh nhằm vào Thứ Năm, 1/11/2018.  

Chương trình Thánh Lễ sẽ được cử hành như sau: 

 Vọng Lễ Các Thánh lúc 6giờ00 Chiều Thứ Tư 

 Lễ Sáng chính ngày lúc 6giờ30AM tại Nhà thờ 

 Lễ Chiều I:  5giờ30PM tại Nhà thờ 

 Lễ Chiều II:  7giờ00PM tại Nhà thờ 

LỄ CÁC LINH HỒN 

Chiều Thứ Sáu, ngày 2/11/2018:  Vào lúc 3:00giờ chiều 

sẽ có Thánh Lễ tại Nghĩa trang Chalmette - Cầu cho các 

Linh Hồn tất cả giáo dân trong Giáo xứ đã qua đời. 

Mọi Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn trong ngày Thứ 

Sáu 2/11/2018 sẽ như thường lệ:  6giờ30 sáng và 6:00giờ 

chiều. 

Xin kính mời quí ông bà, anh chị em đến hiệp dâng 

Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn, đồng thời trong suốt 

tháng đến thăm viếng những người thân của chúng ta đang 

an nghỉ tại nghĩa trang Chalmette và Rest Heaven. 

SÁCH HẰNG SỐNG 

THÁNG CÁC LINH HỒN 

Tháng 11 đã sắp đến.  Hàng năm, Giáo Hội dành tháng 

này để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Linh Hồn nơi 

luyện tội.   Theo thói quen của Giáo xứ, hàng ngày các cha 

sẽ dâng lễ cho những người xin lễ và ghi tên trong Sách 

Hằng Sống.   

Xin quí vị lấy phong thư xin lễ trong tháng Các Linh hồn 

có để sẵn ở cuối nhà thờ và điền tên các linh hồn muốn xin 

lễ, và bỏ vào giỏ xin tiền ngày Chúa Nhật hoặc đưa vào Văn 

phòng Nhà xứ.  Xin lưu ý:  một người xin lễ có thể dùng 

một phong thư và ghi tên nhiều linh hồn vào đó. 

LỄ MỪNG NGÂN KHÁNH 

KIM KHÁNH - NGỌC KHÁNH HÔN NHÂN 

Theo truyền thống Giáo hội, Giáo Xứ chúng ta dành 
Chúa Nhật Lễ Mừng Kính Thánh Gia Thất là ngày lễ Tạ Ơn 
mừng kỷ niệm Thành Hôn, để các gia đình theo mẫu gương 
Gia Đình Thánh Gia làm Kim Chỉ Nam trong cuôc hành 
trình trần thế của mình. 

Để nói lên tâm tình Tạ Ơn, xin kính mời quí ông bà, quí 

anh chị mừng 25 năm, 50 năm, 60 năm Thành Hôn, xin  liên 

lạc văn phòng giáo xứ sớm để xin Phép Lành Toà Thánh  

cho năm nay.  Hạn chót là ngày 30/11/2018. 

DÂNG CHÚA TIỀN ĐỢT II 

Chúa Nhật tuần này, ngày 28 tháng 10, 2018 Tổng Giáo 

Phận và giáo xứ chúng ta có thu tiền đợt 2 trong các Thánh 

Lễ để giúp cho những nạn nhân trong nạn Bão Michael Tiểu 

Bang Florida. 

 

LỄ CÁC LINH HỒN 

THÁNH LỄ CẦU CHO NGƯỜI MỚI QUA ĐỜI 

TRONG NĂM QUA 

     Giáo xứ sẽ tổ chức Thánh Lễ tưởng nhớ và cầu nguyện 

đặc biệt cho Linh Hồn các tín hữu trong Giáo xứ, đã qua đời 

trong năm qua, từ ngày 1/11/2017 tới 31/10/2018 vào lúc 

6giờ chiều Thứ Sáu ngày 2/11/2018.   Trong Thánh Lễ có 

nghi thức tưởng nhớ, xướng tên và cầu nguyện cho từng 

người đã qua đời. 

Xin kính mời quí vị có thân nhân mới qua đời trong năm 

qua, cùng toàn thể cộng đồng Dân Chúa tới tham dự Thánh 

Lễ Tưởng Nhớ và Cầu Nguyện cho linh hồn các tín hữu mới 

qua đời trong giáo xứ chúng ta. 

GIỜ CẦU NGUYỆN SONG NGUYỀN 

C.T. THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 

Chiều Chúa Nhật hôm nay, 28/10/2018 Chương Trình 

Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình sẽ có buổi Cầu Nguyện 

Song Nguyền vào lúc 3giờ00PM tại Trường Thánh Tôma 

Thiện. 

Xin trân trọng kính mời Quý Anh Chị Song Nguyền thu 

xếp thời giờ đến tham dự đông đủ. 

KHU MARTIN MỪNG BỔN MẠNG 

Trong niềm hân hoan Mừng Lễ Bổn Mạng kính Thánh 

Martin de Porres, Ban Mục vụ Khu Martin xin kính mời Quí 

Cha, Hội Đồng Giáo Xứ, Hội Đồng Mục vụ, cùng toàn thể 

cộng đồng dân Chúa cùng hiệp dâng Thánh Lễ kính Thánh 

Martin de Porres vào lúc 6giờ30 Sáng Thứ Bảy, ngày 03-11-

2018, tại Thánh đường Giáo xứ để cầu nguyện cho Khu 

Martin nhân ngày kính Thánh Bổn Mạng. 

Nguyện xin Thánh Martin cầu bầu cùng Chúa ban cho 

Giáo xứ và Khu Martin được mọi sự lành bằng an trong tình 

yêu thương và khiêm hạ. 

CHẦU THÁNH THỂ - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 

Mình Máu Thánh Chúa Kitô là nguồn mạch sự sống cho 

thân xác và linh hồn mọi tín hữu.  Như truyền thống tốt đẹp 

hàng tháng, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Hội Các Bà Mẹ 

Công Giáo luôn tổ chức giờ Chầu Thánh Thể Đầu Tháng.  

Thứ Sáu tuần này, ngày 2/11/2018, hai đoàn hội xin trân 

trọng kính mời Quý Hội Viên/Đoàn Viên đến tham dự giờ 

Chầu Thứ Sáu Đầu Tháng ngay sau Thánh Lễ tại nhà thờ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN GIÁO XỨ 
 

ĐỔI GIỜ - DAYLIGHT SAVINGS TIME ENDS 

Thứ Bẩy tuần này, ngày 3 tháng 11 lúc 2giờ sáng sẽ đổi 

giờ.   Xin mọi người nhớ vặn đồng hồ ngược lại 1 tiếng. 

Vặn ngược lại 1 giờ 

  Giờ cũ              Giờ mới 



SỐ 1768                       CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN  –  30
th

 SUNDAY IN ORDINARY TIME               Trang 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LỄ MISA VĨNH VIỄN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỜI ÂN NHÂN LỄ VĨNH VIỄN 

THAM DỰ THÁNH LỄ 

Giáo Xứ dâng Thánh Lễ đặc biệt hàng tuần vào 

sáng Chúa Nhật lúc 6giờ30 cầu cho những người xin 

Lễ Misa Vĩnh viễn còn sống cũng như đã qua đời.   

Xin kính mời quý thân nhân của các Linh Hồn có 

tên dưới đây đến tham dự Thánh Lễ vào: 

  Chúa Nhật:  ngày 4 tháng 11, 2018 

Thầy cả Giuse Phạm Khắc Nhân 

Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Lộc Hạ 

Phêrô Trần Văn Kình 

Maria Trần Thị Hiên 

Maria Đỗ Thị Bắc (bà Kim) 
 

Phêrô Nguyễn Hữu Ký 

Barnabê Nguyễn Văn Hoàng 

LH Đôminicô & LH Maria 

LH Micae & LH Maria 

Maria Nguyễn Thị Phượng 

Giuse Nguyễn Hữu Trí 

Anrê Nguyễn Văn Mão 

Maria Vũ Thị Tám 

Maria Nguyễn Thị Thận 

Maria Nguyễn Thị Ry 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 20 & 21 tháng 10, 2018 

October 20
th

  &  21
st
, 2018 

       Giáo xứ xin cám ơn quí ông bà, anh chị em đã quảng 

đại đóng góp: 

  “Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó” Mt. 6:21 

Chúa Nhật:  ngày 20 & 21.10.2018:       $13,028.00 

Đợt II:  Quỹ Truyền Giáo Hoàn Cầu:  $5,746.00 
 

DÂNG HOA ĐỨC MẸ 

Xóm Đạo Mân Côi     $200.00 

Ẩn Danh       $100.00 

 

DÂNG CÚNG ĐÀI ĐỨC MẸ 

 

TIỀN DÂNG CHÚA 

CHURCH OFFERINGS 

 
 NHÀ CHO MƯỚN 

Nhà 3 phòng ngủ/ 2 phòng tắm 

Mới sơn sửa toàn bộ - Khu vực an ninh 
13111 Deauville Court, New Orleans, LA 70129 

  Xin liên lạc:  (504) 388 - 7360    (504) 441 - 8343 

4/4 
Nail Technician Needed 

Nail Shop For Sale 
Full-time or Part-time 

Metairie Area  -  Good tips 

Contact:  Shop (504) 281-4640  or Cell (504) 345-6746 

4/8 

HỌP KHU MARTIN 

Ban Chấp Hành Khu Martin trân trọng kính mời Quý 

Cố, Quý Ông Bà và Anh Chị Em trong Khu Martin đến dự 

phiên họp bàn về tổ chức Lễ Bổn Mạng mừng Lễ Kính 

Thánh Martin vào lúc 2giờ chiều Chúa Nhật tuần này, 

28/10/2018 tại nhà Ông Trưởng Khu, số nhà: 4961 Alsace 

Street, NOLA 70129.   

Đồng thời buổi họp tháng này Khu Martin cũng sẽ bầu 

lại Ban Chấp Hành mới.  Cha Chính Xứ và Hội Đồng Giáo 

Xứ tha thiết mời gọi Quý Ông Bà và Anh Chị em cố gắng 

hy sinh thời giờ ra giúp cho giáo hội của Chúa trong việc 

phục vụ xin Chúa ban muôn phúc lành xuống cho gia đình.  

Xin kính mời quý vị đến tham dự buổi họp đông đủ. 

ÂN NHÂN ỦNG HỘ HỘI CHỢ TRUNG THU 2018 
Giáo xứ chân thành ghi ơn Quý Ân Nhân đã quảng đại 

ủng hộ giáo xứ và các chương trình sinh hoạt Trung Thu: 

— Phong Trào Cursillô      $100.00 

— Khu Giuse        $100.00 

— Hội Lêgiô          $50.00 

— Khu Têrêsa       $200.00 

— Tiệm Vàng Kim Tâm     $500.00 

— Hãng Marine tặng Đoàn TNTT bình ga bơm bong bóng 

— Hãng Publix ủng hộ Trung Thu 800 lbs đường 

Nguyện xin muôn phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ 

xuống trên Quý Ân Nhân và mọi người trong Gia Đình. 

VAYLA: MỞ LỚP DẠY THI QUỐC TỊCH HOA KỲ 

Văn Phòng VAYLA giúp Điền Đơn Thi Quốc Tịch và 

mở lớp học dạy Thi Quốc Tịch Hoa Kỳ.  Xin Quý Vị liên 

lạc với Anh Mark tại Văn Phòng Vayla New Orleans. 

Số điện thoại:   (504) 253 – 6000  

         Địa chỉ:   13235 Chef Menteur Hwy, Suite A 

New Orleans, LA 70129 

(Văn phòng nằm kế Hội Trường Ba Miền) 


