
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 1772 MỤC VỤ GIA ĐÌNH 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA –  Ngày 25 – 11 – 2018 

Đấng Cứu Độ Nhân Trần 
Ga  18: 33b – 37 

Đấng Cứu Độ Nhân Trần 
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VUA CUỘC ĐỜI CON 

Hôm tham dự hai ngày hội thảo ở Tổng Giáo Phận về đề 
tài "Nhu Cầu Địa Phương," Đức Tổng Giám Mục Gregory 
M. Aymond khởi đầu bằng giờ kinh sáng và nói về chương 
trình tổng quát.  Vừa đứng trên bục đọc được vài lời, Đức 
Cha vô tình đụng tay vào tập folder đánh rơi hết giấy tờ 
xuống đất khiến nhiều trang giấy bị bay tứ phía.  Ngài vội 
vàng cúi xuống thu gọn các tài liệu lại và tiếp tục cầu 
nguyện; ngạc nhiên Đức Cha đứng im lặng một lúc không 
nói lời nào, sau đó ngài mỉm cười hỏi: "Tôi đang đọc đến 
phần nào rồi?"  Vị linh mục ngồi ở phía bên trái đám đông 
lên tiếng: "Thưa Đức Cha, hình như mình đang gần đến 
phần cuối Amen rồi ạ!"  Đức Tổng Aymond ngẩng đầu nhìn 
xuống mọi người khẽ gật đầu bảo: "Tuyệt vời! – Perfect!" 

Phần cuối, không phải là đề tài "kết thúc" của phần suy 
niệm hôm nay; nhưng chúng ta nói về ngày cuối của Niên 
Lịch Phụng Vụ Năm B.  Cuối tuần này, giáo hội long trọng 
mừng kính Lễ Chúa Kitô – Vua Vũ Trụ.  Người Kitô hữu 
vui mừng vì sau ngày lễ hôm nay mọi người đang phấn khởi 
bắt đầu bước vào các tuần shopping, mua sắm quà cáp cho 
dịp lễ.  Mục đích không phải như thế, mà giáo hội dành 
riêng tuần cuối của Niên Lịch Phụng Vụ để tôn vinh Chúa 
Giêsu Kitô là Vua của thế gian, vua nhân loại, vua của muôn 
vua và là vua của lòng người.  Nói đến tước vị Vua Chúa, 
người đời hay hiểu sai với danh nghĩa vua là vị trí cao nhất:  
chẳng hạn như vua của Nước Anh, vua Nước Jordan.  Người 
đánh bài giỏi nhất gọi là vua cờ bạc.  Người đánh lừa hay 
nhất gọi là vua bịp.  Người uống rượu ngầu nhất mang danh 
hiệu hoàng đế... và thế gian còn có rất nhiều những danh từ 
để gán ghép như một thứ ngôn từ để nhân loại hiểu chung 
theo cách bình dân. 

Chúa Kitô Vua hoàn toàn khác hẳn với lối nhìn của loài 
người.  Không một ngôn ngữ trần thế nào có thể cắt nghĩa 
nổi.  Kể cả Philatô và Vua Hêrôđê thời khởi đầu Tân Ước 
cũng không làm sao hiểu được ngôi vị Vua của Chúa Giêsu.  
Nói đến Vua, nhân loại chỉ đề cập đến chức phận và địa vị 
hạn hẹp.  Vua của một nước thì dĩ nhiên phải có ranh giới 
của quốc gia đó.  Nước của Vua Giêsu không có tên và cũng 
chẳng có trên bản đồ; bởi lẽ Nước ấy "ở trong thế gian này" 
nhưng "không thuộc về thế gian này."  Nước của Vua Giêsu 
không bao giờ có giới hạn.  Ngài là Chúa của hoàn cầu, từ 
không gian xa thẳm vô tận vào đến vũ trụ, và thu gọn trên 
một tinh tú đặc biệt nhất là trái đất Ngài chọn để sinh ra, để 
đặt chân đến sống với loài người.  "Ở trong thế gian," nghĩa 
là Vua Giêsu Kitô không xa cách con người, nhưng hòa 
quyện với thế gian ví tựa như giòng máu luân chuyển linh 
động khắp cùng cơ thể của nhân sinh.  Nhưng Nước Ngài 
"không thuộc về thế gian này," nghĩa là con người không 
được phép ví Vua Giêsu Kitô vào các danh từ của thế gian 
như một số chữ giới hạn đã được nhắc đến ở phần đầu. 

Ở trần gian, làm Vua thì phải có con dân.  Đối với Thiên 
Chúa, Ngài đã sai Con Một của Ngài sinh xuống gian trần 
để làm Vua nhân loại; bởi vì sau khi được chịu phép rửa, 
được đón nhận vào cổng trời trong Nước Chúa thì từng 
người, cũng như ngày nay trên 2 tỷ người công giáo trên 

khắp hoàn cầu, đều được làm con cái của Vua Trời.  Người 
tín hữu Kitô giáo không thuộc về Nước Chúa bằng cách chỉ 
có tên trong sổ Rửa tội, hoặc bằng cách chỉ mang danh hiệu 
là người Kitô hữu, nhưng mỗi người chúng ta đều thuộc về 
Ngài bằng chính đời sống Kitô hữu của mình.  Nếu đời ta 
không có sức sống thật của Chúa Kitô, thì cho dù có chịu 
phép rửa cũng đương nhiên ta không thuộc về Nước của 
Ngài.  Trong lời Kinh Lạy Cha được đọc hàng ngày: "Xin 
cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện 
dưới đất cũng như trên trời."  Vua Giêsu Kitô đã đặt ra 
nguyên tắc căn bản là con dân Kitô hữu (Christian Citizens) 
phải có đời sống hòa nhập thân xác và linh hồn mình ở trần 
gian vào với Chúa Kitô, thì ta sẽ làm một với Ngài trên 
Nước Trời.  Nhắc đến đây quả thực cũng có những điều hơi 
cay đắng và chua xót, bởi vì: xét theo tên gọi, thì một số 
Kitô hữu đã thuộc về Ngài, nhưng dựa trên lối sống, thì 
giống như họ đang chối bỏ Ngài.  Có người chỉ đến gặp 
Chúa có ba lần trong đời ở nhà thờ: lần thứ nhất để lãnh 
nhận bí tích Rửa Tội, lần thứ hai để cử hành bí tích Hôn 
Phối, và lần thứ ba là ngày ra đi đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

Điểm quan trọng ngày Lễ Chúa Kitô Vua hôm nay, Vua 
Giêsu Kitô muốn nhắc cho mọi người Kitô hữu chúng ta cần 
nhìn lại chức phận của mình.  Khi mỗi người được Rửa Tội 
vào Nước Trời được làm con cái của Chúa, con của Vua 
Trời, chúng ta đương nhiên là những hoàng tử, là những 
công chúa đặc biệt đầy yêu thương trong đôi mắt của Ngài.   
Vậy hôm nay ta đứng trước tấm gương soi trong nhà để nhìn 
kỹ lại khuôn mặt cũng như cả con người của mình và tự hỏi:  
tại sao thân xác này, khuôn mặt này lúc trước khác, nhưng 
bây giờ sao lại quá tồi tệ, quá bệ rạc trông chẳng giống công 
chúa hay hoàng tử tí nào!  Có thể vì thời gian sống ở thế trần 
lâu năm, bụi đời và vấn vương xã hội đã bám vào quá nhiều; 
khiến cho ta bị rạc người.  Sống tồi tệ lè phè quá lâu khiến 
nhân cách của ta không còn nét "hoàng gia" chút nào!  Giờ 
này nhìn kỹ mình trong gương ta quyết định phải làm cuộc 
đổi đời.  Cánh cửa Bí tích hoà giải và Bí tích Thánh Thể lúc 
nào cũng mở rộng chờ đợi mỗi người trở về canh tân lại đời 
sống của mình.  Nhận lại danh phận mình là những hoàng 
tử, là những công chúa, những con riêng của Thiên Chúa 
chắn chắn ta không còn bị rụt rè e thẹn, không còn sợ hãi gì 
nữa.  Là con Đức Chúa Trời mà sao ta cứ phải sống ẩn núp, 
cứ phải gian dối mà không cách nào sống thật với chân lý 
như Vua Giêsu Kitô? 

Lạ thật!  Thế giới ngày nay, kinh tế xã hội, chính trị, nền 
giáo dục lúc này, và giới truyền thông cũng như các nhóm 
cấp tiến không hề chính thức bách đạo; nhưng người Kitô 
hữu bắt chước nghe theo trào lưu và tự động bỏ đạo, bỏ 
Chúa mà không cần phải ai khác bắt bớ mình.  Đây là cuộc 
chiến tranh tâm linh với vật chất.  Chính ta đã giết đi con 
người thật của mình và đánh mất đi quyền làm con Thiên 
Chúa.  Thời gian bây giờ và những thập niên kế tiếp, ta sẽ 
còn nghe người đời nói nhiều: "hãy giữ Chúa và giữ đạo 
của quý vị ở trong lòng... đừng nói ra công cộng."  Nếu con 
người còn sợ chân lý, còn e ngại không dám nói ở học 
đường, không lên tiếng nơi công sở, hoặc không bênh đạo 
trong xã hội, tin rằng chính ta đã không còn là con cái thật 
của Chúa nữa.  Mỗi người được tự do và có quyền quyết 
định cho vận mệnh của mình.  

LÁ THƯ MỤC TỬ 
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ĐÁP CA 
 

 

  Đáp:    Chúa là Vua chúng con tôn thờ.  Chúa là Vua 

đã mặc lấy thiên oai. 

1. Vạn lạy Chúa, Ngài là Vua mặc lấy bao oai hùng.  Con 

hát ca mừng chính Ngài đầy quyền năng.  Con hát ca 

danh Ngài trường tồn qua muôn thế hệ.  -  Đáp 

2. Ngài giữ vững địa cầu không bị chuyển lay bao giờ.  

Ngai báu của Ngài thiết lập từ muôn năm, từ thuở muôn 

ngàn điờ thì Ngài hằng luôn có mặt.  -  Đáp 

3. Lời bảo chứng Ngài truyền bao thật đáng luôn tin cậy.  

Sự thánh thiện là do Ngài mà luôn có, luôn mãi trong 

cuộc đời và rồi muôn kiếp chẳng cùng.  -  Đáp 
 

 
 

 
 

(Thư Mục Tử..... tiếp theo trang 02) 

Ngày từ Mỹ bay sang đảo Singapore để đi công tác 6 
tuần, Anh Nhật cách biệt gia đình, vợ con, và 2 đứa cháu gái 
yêu quý nhất của anh.  Vào một đêm nằm mơ, anh thấy 
mình ngồi ở cầu thang ôm đứa gái út đang từ từ lìa trần.  
Anh la lối khóc lóc inh ỏi, nhưng cả thân thể anh không sao 
làm gì được để cứu đứa con của mình.  Chợt một lúc anh 
vùng dậy tỉnh giấc.  Anh vội vàng gọi cho vợ ở Houston.  
Người vợ trấn an và nói các con đều mạnh khoẻ và bình an.  
Nghe biết đấy nhưng Anh Nhật vẫn không thể an lòng, anh 
gọi về Việt Nam thưa chuyện với bố.  Giữa nửa đêm nóng 
bức, ông bố giật mình nghe tiếng điện thoại con trai mình 
gọi và kể cho nghe câu chuyện.  Ông bố trầm tĩnh khuyên 
nhủ: "Này con ơi, con nên nhớ rằng tất cả những gì con 
đang có, những gì con quý mến, kể cả đứa con gái yêu 
chuộng nhất trong đời... cũng chỉ là những món nợ.  Thiên 
Chúa chỉ trao vợ con và gia đình vào tay của con trong một 
khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi.  Con nên nhớ luôn phải 
cảm tạ, biết ơn, và gìn giữ cho kỹ những hồng ân Ngài đã 
ban xuống cho con mỗi ngày."  Vừa cúp điện thoại xong, 
Anh Nhật liền quỳ xụp xuống cạnh giường bật khóc: "Chúa 
Giêsu dấu yêu ơi!  Con xin phó dâng trọn gia đình con trong 
tay Ngài.  Cám ơn Chúa đã ban cho con được hạnh phúc.  
Chúa mãi mãi là Chúa và là Vua cuộc đời con." 

Chúa Giêsu nhìn sự thật từ tận đáy tâm hồn của mỗi 
người.  Người con cái của Chúa cần sống trung thực qua ý 
tưởng, qua lời nói và việc làm.  Mang danh là Kitô hữu, ta là 
nhân chứng cho sự thật.  Sự thật bắt nguồn từ Thiên Chúa.  
Sự thật thì rất đơn sơ, rất rõ ràng, trong sáng và có tính 
thuyết phục.  Sự thật không cần phải đối chất.  Ai ở trong 
Chúa thì yêu mến sự thật.  Sự thật sẽ giải thoát ta khỏi 
những phiền muộn và lo lắng.  Sống sự thật là sống trong an 
bình và hạnh phúc.  Hôm nay từng người Kitô hữu chúng ta 
tôn xưng Chúa Giêsu là Vua của chân lý, Vua của sự thật, 
thì tất nhiên ta là con cái thật của Ngài.  Được làm con cái 
của Chúa và bước theo Ngài, mỗi người đều phải có một 
quyết định, một lập trường dứt khoát, một lối sống thánh 
thiện, sống ngay thẳng thật lòng, trung thực; không thể sống 
lắt léo, dối trá, thay trắng đổi đen,... thì ta sẽ mãi mãi không 
xứng đáng được gọi Chúa Kitô là Vua của lòng mình.  

     Lm. Nguyễn Văn NghiêmBảo trợ Đèn Chầu cầu nguyện:   70.00/tuần 

 

 

 
 

 

Tuần Lễ: 25. 11. 2018   –   02. 12. 2018 

November 25
th

, 2018  – December 2
nd

, 2018 
 

25.   CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ - VUA 

   VŨ TRỤ 

  Our Lord Jesus Christ, King of the Universe 

  Đn 7: 13 - 14        Tv 92: 1 - 2, 5 

  Kh 1: 5 - 8          Ga 18: 33b - 37 

26.   Thứ Hai:  tuần XXXIV Mùa Thường Niên 

        Monday:  Weekday 
 

27.   Thứ Ba:   tuần XXXIV Mùa Thường Niên 

     Tuesday:  Weekday 
 

28.   Thứ Tư:  tuần XXXIV Mùa Thường Niên 

         Wednesday:  Weekday 

29.   Thứ Năm:   tuần XXXIV Mùa Thường Niên 

  Thursday:   Weekday 

30.   Thứ Sáu:  Thánh ANRÊ, Tông Đồ, Lễ Kính 

  Friday:    St. Andrew, Apostle 

THÁNG 12 – DECEMBER 2018 

01.  Thứ Bảy:   tuần XXXIV Mùa Thường Niên 

  Saturday:  Weekday 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

02.   CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG Năm C 

  First Sunday of Advend - Year C 

  Gr 33: 14 - 16       Tv 24: 4 - 5, 8 - 10, 14 

  1Tx 3: 12,  4: 2 

  Lc 21: 25 - 28, 34 - 36 

 

LỊCH PHỤNG VỤ 

LITURGICAL CALENDAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                Đèn Chầu Canh Thức trong tuần này do:  

Chị Tuyết 

 xin Thắp sáng suốt tuần  

để cầu nguyện cho:                      

Linh Hồn Maria 

Nguyễn Thị Nhiễu 

Các Linh Hồn Tiên Nhân 
 

và  

Cầu Bình An cho Gia Đình 

 

 

ĐÈN CHẦU CANH THỨC 

SANCTUARY LAMP 

KHỞI ĐẦU PHỤNG VỤ 2019 - NĂM C 

THE BEGINNING OF LITURGICAL CYCLE C 

Bài Đọc trong tuần:  Năm I 
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CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA 

 

VUA SỰ THẬT 

Chúa Giêsu thật là ngược đời. Khi làm phép lạ cho bánh 

hoá ra nhiều, dân chúng hân hoan phấn khởi, muốn tôn Ngài 

làm vua thì Ngài không muốn. Ngài phản đối bằng cách trốn 

đi. Cũng như hôm vinh quang vào thành Giêrusalem, dân 

chúng hân hoan, cởi áo lót đường, cầm cành lá phất phơ đón 

chào. Hôm ấy mà Chúa xưng vương thì quá thuận lợi. Thế 

mà Chúa phản đối bằng cách cỡi con lừa bé nhỏ, yếu ớt. 

Còn hôm nay, phận tội đồ đứng trước mặt quan án, bị dân 

chúng khinh khi chối bỏ, thân tàn ma dại, chẳng còn hình 

tượng con người nữa, thì Ngài lại hiên ngang xưng mình là 

vua. Chẳng phải vô tình, nhưng là cố ý. Hôm nay, đối diện 

với cái chết, đối diện với quyền lực và đối diện với sự hận 

thù, Chúa Giêsu muốn xưng vương trong hoàn cảnh này 

để làm chứng cho sự thật. 

Sự thật mà Đức Giêsu làm chứng đó là có một vương 

quốc khác, vượt xa mọi vương quốc trần gian. Khi tự 

nguyện chấp nhận cái chết, Đức Giêsu muốn cho ta hiểu: 

Ngoài cuộc đời này còn có một cuộc đời khác. Ngoài thế 

giới này còn có một thế giới khác. Đó là vương quốc của 

Chúa. Đó là Nước Trời. Vương quốc ấy là vương quốc sự 

sống vì sẽ không còn bóng dáng cái chết. Khi còn ngày rộng 

tháng dài, Đức Giêsu không xưng vương. Nay cận kề cái 

chết Ngài mới xưng vương để dạy cho ta biết vương quốc 

của Ngài “không thuộc thế gian này”. Sự sống trần gian này 

chẳng đáng giá gì so với sự sống trong Nước Chúa. Vì thế 

muốn vào được vương quốc của Chúa, phải biết từ bỏ tất cả, 

kể cả mạng sống nữa. 

Sự thật mà Đức Giêsu làm chứng đó là quyền năng của 

Chúa là trên hết. Khi một mình yếu đuối nhưng vẫn hiên 

ngang đối diện với Philatô tượng trưng cho quyền lực của đế 

quốc La mã bao trùm thiên hạ, Đức Giêsu muốn cho ta hiểu 

rằng Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi quyền năng như 

Ngài đã trả lời Philatô: “Ông có quyền không bởi tự mình 

mà có, nhưng từ thành công ban cho”. Thánh nữ Xêxilia 

cũng nói: “Quyền uy ở đời giống như quả bong bóng. Nó 

không triển nở ở tự nó. Nó không tự mình tròn trịa được. 

Phải nhờ đến không khí. Nhưng chỉ một mũi kim cũng làm 

nó xẹp xuống”. Quyền uy trần gian mau tàn. Chỉ có quyền 

năng của Thiên Chúa mới bền vững. Chính vì thế Đức Giêsu 

không xưng vương khi tràn đầy uy tín, khi được dân chúng 

ngưỡng mộ. Vì nếu Ngài xưng vương khi được dân chúng 

tung hô vạn tuế, khi làm những việc kỳ lạ lớn lao, khi tràn 

đầy uy tín, thì vương quyền ấy chẳng hơn gì vương quyền 

của vua chúa trần gian khác. Nhưng hôm nay, khi mất hết 

mọi uy tín, không còn ai tung hô ủng hộ, Đức Giêsu xưng 

vương để cho ta thấy Ngài siêu thoát mọi quyền lực và vinh 

quang theo thói thế gian. Ngài chỉ trông cậy vào quyền năng 

của Thiên Chúa. Vì thế những ai muốn vào vương quyền 

của Ngài phải biết coi thường mọi vinh quang quyền thế ở 

trần gian. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự thật mà Đức Giêsu làm chứng đó là tình thương 

chiến thắng thù hận. Khi một mình đối diện với những 

ghen ghét thù hận của đám đông, Đức Giêsu muốn dạy ta 

biết Thiên Chúa là tình yêu. Đức Giêsu là hiện thân của tình 

yêu Thiên Chúa trên trần gian. Vì yêu thương mà Ngài đã 

xuống trần gian. Ngài đã yêu thương cho đến chết vì yêu. 

Đó là tình yêu lớn lao nhất như lời Ngài nói: “Không có tình 

yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám hy sinh tính 

mạng vì bạn hữu”. Dù những thù hận vây bọc, nhưng Đức 

Giêsu vẫn yêu thương. Hôm nay đơn thân độc mã trong 

vòng vây của hận thù, Đức Giêsu vẫn xưng vương để cho ta 

thấy: tình yêu thương đã chiến thắng. Hận thù đem lại chết 

chóc, chỉ có tình yêu thương mới cứu được thế giới. 

Đức Giêsu đã chiến thắng. Ngài là Đấng đầu tiên từ trong 

kẻ chết sống lại. Với chiến thắng, Đức Giêsu mở cửa vương 

quốc của Ngài. Đó là vương quốc của Sự Thật. Chỉ những ai 

thuộc về sự thật mới được vào. Và những ai thuộc về sự thật 

phải biết chiến thắng sự giả trá. Sự giả trá đó là sự chết, đó 

là những vinh hoa phú quý trần gian và đó là lòng thù hận 

ghen ghét. Hiểu biết sự thật, đập tan sự dối trá, ta mới tiến 

vào Nước Sự Sống theo bước Đức Giêsu Kitô. Với chiến 

thắng Ngài thật sự là Đường dẫn đến Sự Thật và Sự Sống 

muôn đời. 

Lạy Đức Giêsu là Vua của chúng con, xin cho chúng con 

được làm dân của Chúa, được thuộc về Nước Chúa, nước 

đầy tràn Sự Thật và Sự Sống, nước công chính và tình yêu 

muôn đời. 

ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
 

GIÁO XỨ NGUYỆN CẦU 

Lạy Chúa Kitô, Vua cuộc đời chúng con! 

Hiệp nhất cùng với Giáo Hội, hôm nay chúng con lặp 

lại niềm tin và đời sống của mình vào Vương Quyền của 

Chúa.  Xin Chúa chúc lành cho những ước nguyện chúng 

con dâng lên; để khi quyết tâm xa lìa tội lỗi và sống thánh 

thiện, chúng con được trở nên chứng nhân chân lý cho 

Chúa giữa lòng xã hội.    

Amen! 

KHÓA GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN 

Giáo xứ sẽ tổ chức Lớp Dự Bị Hôn Nhân vào cuối 

tuần ngày 12 & 13 đầu Tháng Giêng năm 2019.   Đây là 

điều kiện bắt buộc của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.   

Những anh chị chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân 

buộc phải tham dự trước khi lãnh nhận Bí Tích Hôn 

Phối.    Xin ghi danh cho Lớp Dự Bị Hôn Nhân tại Văn 

Phòng Giáo xứ, điện thoại: 254-5660. 

The Pre-Cana Workshop Sessions will be held at 

Mary Queen of Vietnam Church on Jan. 12 & 13, 2019.  

It is a marriage preparation requirement from the 

USCCB and the Archdiocese of New Orleans.  To meet 

standard order, please contact the church office 504. 254 

- 5660 to register to attend this workshop. 
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JESUS CHRIST - KING OF THE UNIVERSE SUNDAY 
 
 

On today's Feast of Christ the King, Jesus - in intimate 

union with the Father - tells us he is the Alpha and the 

Omega. You have seen those letters in Christian art: the 

Alpha looks like a capital A and the Omega like an upside 

down U. They are the A and the Z of the Greek alphabet the 

first and last letters. Jesus elaborates what it means for him 

to be the Alpha and the Omega: he is, he states, "the one 

who is and who was and who is to come, the almighty." As 

the beginning and end of creation, Jesus is the origin of the 

cosmos; he is the foundation of the entire structure. 

It is astounding to think of Jesus as the source of the vast 

universe with all its galaxies, but there is something more 

immediate for you and me. The galaxies are an extension of 

simple, beautiful elements. You and I - though much smaller 

- are in one way more complex. We have to make a choice 

in relation to our foundation. 

Before asking you to make that choice, I want to first ask 

you to consider what a foundation is. A foundation is not 

always noticed, but it is the most important part of any 

structure. I saw that last summer when we did our school 

renovation project. Day by day I watched the work progress. 

I have to admit that at a certain point I started getting 

nervous. They were spending so much time digging and 

breaking things up, that I didn't think they would finish in 

time for school. But once they had laid the foundation, the 

rest went quickly and they finished on schedule. 

Building on a solid foundation requires great effort. You 

can have an apparently beautiful house with lovely furniture, 

but if dry rot or termites are eating the boards which join it 

to the foundation, the house will not last. The building has to 

stay connected to the foundation - or it will easily fall down. 

The same applies in our lives.  If we don't build on a 

strong foundation and stay connected with it, our lives - and 

our relationships - can easily fall apart.  I heard about a man 

who learned this the hard way.  He had a daughter who he 

adored.  Wanting to always please her, he lavished things on 

her: the nicest clothes and beautiful gifts for her room.  He 

bought a fancy car so he could drive her around in style.  

When she was teenager, he told her he would like to take her 

with him on an ocean cruise and said she could take along 

one of her girlfriends.  He awaited her delighted reaction, 

but it didn't come.  Instead of jumping for joy, she became 

quiet and then said she did not want to go.  Shocked, he 

asked, "Why?" 

She looked at her dad and said, "You don't treat me like a 

daughter.  You treat me like a pet.  I am not your pet."  The 

man was so stunned he did something he had not done in a 

long time.  He prayed.  In desperation he went to confession 

so he could talk to a priest.  The man realized he had to 

determine what the foundation was for his life.  Only then 

could he have a basis to connect with his daughter.  He 

could not do it just by buying her nice things. 

When you think about it, what is the difference between a 

child and a pet?  Many of us have pets that we deeply love.  

If we provide them with food, shelter and some affection; 

they seem happy with the arrangement.  They belong to us 

in a way that we can never belong to them.  A child is 

different.  He does not belong to his parents in an ultimate 

sense.  Each child, as the Catechism says, is a gift.  He 

belongs to someone else.  When we recognize to whom a 

child ultimately belongs, there is a positive sense in which 

he can belong to his parents - and his parents to him.  To 

whom, then, does that child ultimately belong? 

Jesus tells us today he is the Alpha and the Omega.  

Alpha, as I mentioned earlier, is the first Greek letter; 

Omega is the last one.  Jesus is the starting point, the 

foundation; he is also the goal. We discover the basis for our 

lives when we connect with him.  If we try to build a 

structure apart from him, it ultimately falls apart.  It is 

nothing more than a castle in the air - an illusion which 

melts like the mist. 

Separated from God, our relationships will always have 

some element of exploitation.  In the past, it took the 

extreme form of slavery - the ownership of another human 

being.  Today we see it in in vitro fertilization which treats 

tiny humans as products we can implant in a woman, throw 

away or (why not?) utilize for experiments.  To cite 

Alexander Solzhenitsyn, all this has happened because men 

have forgotten God. 

On the other hand, if we belong to Jesus we can discover 

our right relation to others.  We can belong to one another, 

as members of a body belong to each other, each one 

unique, but helpful - even necessary - to the well-being of 

others.  If we belong to Jesus, we can belong to one another 

in a true sense. 

During this month of November in remembrance of all 

souls, we have been inviting you to build your lives on a 

sure foundation: to recognize the source of your life, your 

abilities and the various resources you command.  It means 

recognizing the one to whom we ultimately belong. Doing 

so will not only bring you inner peace; it is also the best 

thing you can do for those you love. 

We have finished Thanksgiving and now we enter a season 

which is more dangerous: the Advent and Christmas seasons 

or - as our secular society now insists - the Holiday season.  

In the coming weeks we will feel pressure from our society 

to buy gifts for family members and others. That's great.  A 

gift can be a lovely expression of affection and care.  But 

make sure you tend to the foundation of your life - the only 

foundation for constructing a profound relationship with 

your child or other loved one.  On this final Sunday of the 

liturgical year, the Church calls us to recognize that we 

belong to Jesus.  He is our king.  Jesus tells us, "I am the 

Alpha and the Omega, the one who is and who was and who 

is to come, the almighty." 

JOURNEY OF FAITH 
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GIÁNG SINH 

ĐÊM THÁNH CA NGUYỆN CẦU 

Như truyền thống của giáo xứ, trước Lễ Đêm Giáng Sinh 

giáo xứ chúng ta tổ chức Đêm Thánh Ca Nguyện Cầu, để 

mọi người Kitô hữu trong TẤT CẢ CÁC ĐOÀN THỂ hiệp 

lòng dâng lên Chúa Hài Đồng lời ca tiếng hát ca tụng Chúa 

và cầu xin Hài Nhi Giêsu ban muôn phúc lành xuống cho 

gia đình của mình. 

Xin CÁC ĐOÀN THỂ cố gắng ghi danh tham dự "Đêm 

Nguyện Cầu," đồng thời tích cực mời gọi mọi người trong 

đoàn hội, trong gia đình của mình đến cầu nguyện và tham 

dự sinh hoạt thánh ca đặc biệt.  Khi các đoàn thể quyết định 

tham gia, xin gửi bài hát vào Văn Phòng Giáo Xứ trước 

ngày 15 tháng 12, 2018. 

ĐOÀN CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 

và HỘI LÊGIÔ MARIA 

1.  Tĩnh Tâm:  Để chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Đức Maria 

Vô Nhiễm Nguyên Tội.   Hội Legiô Maria và Đoàn Con Đức 

Mẹ Vô Nhiễm sẽ có buổi Tĩnh Tâm vào lúc 2giờ00 chiều 

Chúa Nhật hôm nay, ngày 25/11/2018, tại Nhà thờ.   Xin trân 

trọng kính mời quí bà, quí chị em đoàn viên/hội viên cố gắng 

thu xếp thời giờ đến tham dự đông đủ. 

2.  Lễ Kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, 

là Bổn Mạng Hội Legio Maria và Đoàn Con Đức Mẹ Vô 

Nhiễm.  Hai đoàn hội xin kính mời Quí Cha, Quí Tu sĩ, Hội 

Đồng Giáo Xứ, Hội Đồng Mục Vụ Quý Khu, Quý Đoàn 

Thể, Ban ngành, Phong Trào, cùng toàn thể Cộng đồng Dân 

Chúa đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho hai đoàn hội 

chúng con vào lúc 6giờ30 Sáng Thứ Bảy, ngày 8.12.2018, 

tại Nhà thờ.  Sự hiện diện và lời cầu nguyện của quý vị là 

niềm khích lệ và nâng đỡ tinh thần cho hội đoàn của chúng 

con. 

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO 

Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo xin trân 
trọng kính mời Quý Cố, Quý Bà, Quý Chị Em hội viên, cố 
gắng thu xếp thời giờ đến tham dự Giờ Chầu Thánh Thể vào 
lúc 2giờ chiều Chúa Nhật tuần tới, ngày 2 tháng 12, 2018 tại 
nhà thờ để bổ dưỡng tâm hồn trong Thánh Thể Chúa Kitô và 
để chuyển cầu ơn Thánh của Chúa xuống cho gia đình; đồng 
thời toàn thể hội chúng ta sẽ ở lại tham dự buổi họp đầu 
tháng. 

CHÂN THÀNH CẢM TẠ 

Giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam xin chân thành cảm 
tạ quí Cha, quí Tu sĩ nam nữ, quý Đoàn thể, Ban Ngành, 
Phong Trào, cùng toàn thể qúi ông bà, anh chị em, đã hy 
sinh nhận giúp các phần vụ, cũng như những ân nhân góp 
của, góp công để việc Cung nghinh Các Thánh Tử Đạo Việt 
Nam và Thánh Lễ tuần vừa qua được sốt sắng, trang trọng.  
Giáo xứ cảm tạ các anh chị em diễn viên xuất sắc, nhất là 
các em Trường Giáo Lý Thánh Tôma Thiện.  Đặc biệt, xin 
cám ơn Cô Mary Thanh, Thầy Vinh, và tất cả quý anh chị 
trong nhóm hoạt cảnh cũng như những người đã hy sinh 
giúp cho ngày Lễ Các Thánh Tử Đạo thật tốt đẹp và hoạt 
cảnh Thánh Tử Đạo năm nay thật phong phú.  Giáo xứ 
chúng ta hãnh diện vì có được một Ban Văn Hoá Tôn Giáo 
rất chuyên nghiệp làm rạng danh truyền thống phụng thờ 
của người Công Giáo Việt Nam mình.   Xin ghi ơn Anh Chị 
Thông Yến cùng quý ân nhân đã lo phần thực phẩm cho ban 
hoạt cảnh và tiệc giáo xứ.  Cám ơn Ban Âm Thanh Ánh 
Sáng, Ban làm kiệu, cùng tất cả những người dấn thân phục 
vụ trong ngày tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

Xin Thiên Chúa, suối nguồn hồng ân, qua lời cầu bầu của 
Các Thánh Tử Đạo ban cho tất cả Quý Thầy, Quý Sơ, Quý 
Ân Nhân, cùng quý anh chị em được nhiều hồng ân của 
Chúa, luôn mạnh khoẻ và bình an. 

MỪNG KÍNH THÁNH SIMON PHAN ĐẮC HOÀ 

BỔN MẠNG  

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 

Để sửa soạn mừng lễ kính Thánh Simon Phan Đắc Hoà là 
quan thầy của Đoàn, Ban Chấp Hành xin kính mời Quý Bác, 
Quý Anh, đặc biệt quý tân đoàn viên sẽ tuyên hứa trong năm 
nay, cố gắng thu xếp thời tham dự ngày Tĩnh Tâm được tổ 
chức tại Nhà Thờ vào lúc 7giờ Tối Thứ Sáu, ngày 7 tháng 
12, 2018. 

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Thánh Simon Phan Đắc 
Hoà trân trọng kính mời Cha Chính Xứ, quý Cha, Thầy Phó 
Tế, quý tu sĩ, Hội Đồng Giáo Xứ, Hội Đồng Mục Vụ quý 
Khu, quý Đoàn Thể, Phong Trào, Ban Ngành, Quý Phu 
Nhân và gia đình, cùng toàn thể giáo xứ đến tham dự Thánh 
Lễ cầu nguyện cho Đoàn LMTT được sống thánh thiện, 
gương mẫu, và xứng đáng trong ơn gọi là những hiền phụ 
của gia đình.  Thánh Lễ Bổn Mạng sẽ vào lúc 6giờ chiều 
Thứ Hai, 10/12/2018 và Thánh Lễ Tạ Ơn vào 8giờ sáng 
Chúa Nhật, ngày 16/12/2018 tại Thánh Đường Giáo Xứ.  
Tiệc mừng bổn mạng sẽ được tổ chức tại Trường Thánh 
Tôma Thiện lúc 12giờ trưa Chúa Nhật cùng ngày. 

 

THÔNG TIN GIÁO XỨ 
 

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

      Thứ Bảy, ngày 8/12/2018, Giáo Hội mừng Lễ Đức 

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội,     Lễ Trọng  và  Lễ Buộc 
 

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ có những Thánh Lễ như sau: 

 Chiều Thứ Sáu, ngày 7/12:  6:00giờ chiều Lễ Vọng. 

 Thứ Bảy, ngày 8/12/2018: Có 2 Thánh Lễ: 6:30 Sáng 

và 8giờ Sáng.  5g30 Chiều Lễ Vọng Chúa Nhật.  

Xin kính mời cộng đồng Dân Chúa tham dự Lễ Trọng 

Kính Đức Mẹ. 

 

PHỤNG VỤ 2019 – NĂM C 

Chúa Nhật tuần tới, ngày 02/12/2018, là Chúa Nhật 

thứ I Mùa Vọng, Giáo Hội bắt đầu cử hành Năm Phụng 

Vụ mới:    NĂM C. 

Các Bài đọc Thánh Lễ Chúa Nhật:   Năm C 

Bài đọc I các ngày trong tuần:          Năm I 
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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 02 tháng 12, 2018 

Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương 

Linh Mục Benedict Joseph Quảng 

Giuse Hoàng Thái Sơn 

Têrêsa Nguyễn Trang Sophia 

Maria Hoàng Ánh Minh Stella 

Têrêsa Pham Thu Mai 

Giuse Nguyễn Văn Thanh 

Maria Nguyễn Thị Liên 

Gioan Baotixita Trần Văn Kình 

Agnes Bùi Thị Nghi 

Vincentê Nguyễn Văn Hoàn 

Phaolô Nguyễn Văn Miều  

Maria Nguyễn Thị Rùng 

Maria Trần Thị Truật 

Anna Phan Ngọc Lan 

Maria Trần Thị Ba 

Têrêsa Nguyễn Thị Ngùy 

Giuse Phạm Văn Thoàn 

Đôminicô Nguyễn Văn Rỹ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 17 & 18 tháng 11, 2018 

November 17
th

  &  18
th

, 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 17 & 18.11.2018:       $.00 

( Vì trùng hợp vào tuần Nghỉ Lễ Tạ Ơn  

nên Nhà In đã in Mục Vụ trước hai tuần.   

Tiền Dâng Cúng sẽ được đăng vào tuần sau. ) 
 

DÂNG HOA ĐỨC MẸ 

Ẩn Danh       $50.00 
 

DÂNG CÚNG XÂY ĐÀI ĐỨC MẸ 

 

TIỀN DÂNG CHÚA 

CHURCH OFFERINGS 

 
 

Nail Technician Needed 
Nail Shop For Sale 

Full-time or Part-time 

Metairie Area  -  Good tips 

Contact:  Shop (504) 281-4640  or Cell (504) 621-5243 

8/8 

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) 

CẦN NGƯỜI LÀM 
Tiệm cần người phái nam có kinh nghiệm làm bếp 

Xin liên lạc:  (504) 920 - 5018 
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TĨNH TÂM CANH TÂN ĐẶC SỦNG - 2018 

"HÃY NHẬN LẤY CHÚA THÁNH THẦN" 
Tĩnh Tâm Canh Tân Đặc Sủng 2018 tổ chức tại: 

Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam 

Thứ Bảy:  ngày 15 tháng 12, 2018 

(Từ 8:00giờ Sáng đến 9:00giờ tối) 

Giảng thuyết:  Lm. Giuse Trần Thế Mẫn, và Quý Cha: 

        Lm. Chính Xứ Đôminicô Nguyễn Văn Nghiêm 

        Lm. Phan Công Minh 

        Lm. Marty Gleeson, O.P. 

(Thông tin chi tiết đã được dán ở cuối nhà thờ) 

Giáo xứ và Hội Thánh Linh trân trọng kính mời Quý 

Ông Bà, Anh Chị Em, đến tham dự ngày học hỏi về Chúa 

Thánh Thần.  Quý Vị nếu có người thân quen ở những nơi 

khác mong ước được tham dự.  Xin vui lòng nhắn tin và 

kính mời mọi người đến đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần. 

Ngày học hỏi hoàn toàn miễn phí! 

Ban Điều Hành trân trọng kính mời, 


