
THỜI BIỂU PHỤNG VỤ 

THÁNH LỄ – MASS – MISA 

LỄ VỌNG CHÚA NHẬT  –  VIGIL MASS:  Thứ Bảy – Saturday:  5:30PM 
 

LỄ CHÚA NHẬT – SUNDAY – DOMINGO 
Tiếng Việt–Vietnamese:   6:30AM  –  8:00AM  –  9:30AM   

English Mass: 11:00AM    &   Misa en Español: (en la Capilla) 4:00 PM 

THỨ HAI – THỨ SÁU / WEEKDAY MASSES 
6:30AM tại Nhà Nguyện/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,  5:00PM  &  7:00PM 
(Xin xem thêm Thông Cáo chi tiết về các giờ lễ) 

MỤC VỤ GIÁO XỨ - PARISH PASTORAL 

CHẦU THÁNH THỂ – EUCHARISTIC ADORATION 

Thứ Năm:   3:00 Giờ Chiều đến  6:00 Giờ Chiều trước Thánh Lễ 
Thursday:  3:00PM to 6:00PM before the afternoon Mass 

BÍ TÍCH HÒA GIẢI – RITE OF RECONCILIATION 

Giải Tội 30 phút trước các Thánh lễ tại hai phòng kín trong nhà thờ.  Thứ Bảy 1 
tiếng trước Thánh Lễ.       Weekdays:  30minutes before daily Masses when 

congregation 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 lấy đơn Rửa Tội 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. 

 
  

                   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

GIÁO XỨ – PARISH STAFF 

                        Chính Xứ – Pastor 

           Lm. Dominic Nguyễn Văn Nghiêm 

Cha Phó – Parochial Vicar 

Lm. Phêrô Nguyễn Thế Thiện 

Phó Tế Vĩnh Viễn - Permanent Deacon 
     Thầy Joseph Trần Vinh           (504) 920-5393 
 
 

 

 

Trường Giáo Lý – Religious Education 

Sr. Augustine Đinh Thị Thu Hà, FMSR 

Ph.: (504) 254-3425         Cell: (504) 239-6947 

Hội Đồng Giáo Xứ – Parish Pastoral Council 

Chủ tịch:  A. Giuse Nguyễn Liên     (504) 609-9309 

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

P.Ngoại Vụ:  A. Phạm Q. Hưng                 (440) 715-3495 

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

Tổng T.Ký:   Malinda Lý T. Hồng      (504) 520-9275 

Hội Đồng Tài Chánh – Finance Council 

Ông:  Nguyễn Văn Minh               (504) 577-0089 

Văn Phòng Giáo Xứ – Parish Office 

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

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 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 depends on the schedule of our priests. 

 CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT        Ngày 26 – 12 – 2021 SỐ:  1937 

  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  /  Điện Thư-E-mail:  maryqueenvn@outlook.com 
https://www.facebook.com/MaryQueenofVietnamchurch 

 

MỤC VỤ 
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                          ĐÁP CA 
 

 Đáp:      Hạnh phúc thay bạn nào tôn sợ Chúa, bạn nào 

ăn ở theo đường lối Người.  Công khó tay bạn 

làm, bạn được an hưởng.  Bạn được hạnh phúc 

và sẽ gặp may. 
 

1.   Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy 

hoa đầy trái.  Và một bầy con như những cành ô-liu, 

sớm hôm xum vầy thương mến tại bàn ăn.    Đáp  

2.   Đó chính là phúc lộc của Trời, Chúa dành cho ai hằng 

tôn sợ Chúa.  Nguyện xin Thiên Chúa từ núi Sion, 

xuống muôn ơn lành cho các bạn luôn.    Đáp 

3.   Ước gì trong cả đời bạn, thấy được Gia-liêm phồn vinh 

cường tráng.  Cuộc đời trường sinh con cháu hiền 

ngoan.  Chúa Israen vui hưởng bình an.   Đáp 
 

 
 
 
 
 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO XỨ NGUYỆN CẦU 

Lạy Thánh Gia Thất! 

Chúng con nguyện xin cho mọi gia đình trong giáo xứ 

biết chạy đến cùng các ngài trong mọi nơi mọi lúc, và 

giúp cho mọi gia đình chúng con sống theo gương lành 

của các Ngài.  Xin sự chở che của Đức Trinh Nữ Maria 

diễm phúc và của Thánh Giuse luôn đồng hành với tất cả 

mọi người chúng con được hiệp nhất trong tình yêu và 

phục vụ lẫn nhau;  để chúng con chu toàn được ơn gọi và 

sứ mạng của mình trong gia đình như gia đình Thánh 

Gia xưa.  

Amen! 
Bảo trợ Đèn Chầu cầu nguyện:   70.00/tuần 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Đèn Chầu Canh Thức trong tuần này do:  

Chị Hạnh và Các Con 

 Xin thắp sáng suốt tuần  

       để cầu nguyện cho:                      

LH Giuse 

Trần Tư 

Các Linh Hồn Tiên Nhân 

và 

Cầu Bình An cho Gia Đình 

 

ĐÈN CHẦU CANH THỨC 
SANCTUARY LAMP 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tuần Lễ: 26. 12. 2021   –   02. 1. 2022 

December 26
th

, 2021   –   January 2
nd

, 2022 
 

26.   CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT 

  The Holy Family Sunday 

  1Sm 1: 20 - 22, 24 - 28        Tv 127: 1 - 5 

  1Ga 3: 1 - 2, 21 - 24 

Lc 2: 41 - 52 

27.   Thứ Hai:  THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ,  

Thánh Sử,  Lễ Kính 

   Monday:  St. John, Apostle, Evangelist 

28.   Thứ Ba:  Lễ Các Thánh Anh Hài,   Lễ Kính 

        Tuesday:  The Holy Innocents, Martyrs 

29.   Thứ Tư:  Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh – 4
th
 

        Wednesday:  The Octave of the Nativity of the Lord 

30.   Thứ Năm:  Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh – 5
th
 

    Thursday:  The Octave of the Nativity of the Lord 

31.   Thứ Sáu:  Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh – 6
th
 

   Friday:  The Octave of the Nativity of the Lord 

LỊCH TÂN NIÊN 2022 

NEW CALENDAR 2022 

01.  Thứ Bảy:   LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA,  MẸ  

THIÊN CHÚA,  Lễ Trọng & Lễ Buộc 

Ngày Thế Giới Hoà Bình 
    Saturday: The Blessed Virgin Mary, Mother of God 

02.   CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH 

  The Epiphany Sunday 

 Is 60: 1-6;       Tv 71: 1-2,7-8,10-13 

  Ga 1: 19-28;      

Mt. 23: 8-12 

LỊCH PHỤNG VỤ 

LITURGICAL CALENDAR 
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CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT 

PHỤNG VỤ NĂM C 
 

CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC 
Những tranh ảnh về Thánh Gia thường diễn tả một gia 

đình ấm êm hạnh phúc. Thánh Giuse làm thợ mộc trong nhà. 
Đức Mẹ ngồi may vá. Đức Giêsu phụ giúp Thánh Giuse. 
Phải chăng Thánh Gia luôn sống trong êm đềm thư thái, 
không hề biết đến khổ đau? Phải chăng cuộc sống gia đình 
thánh cứ phẳng lặng trôi như mặt nước mùa thu không gợn 
sóng gió? Không phải, trái lại Thánh Gia đã biết đến rất 
nhiều sóng gió, thử thách. 

Còn thử thách nào lớn hơn cảnh nghèo. Vì nghèo mà biết 
bao gia đình sinh ra bất hoà, ấy thế mà Thánh Gia đã phải 
trải qua những kinh nghiệm đớn đau của kiếp nghèo. Bị xua 
đuổi, bị hất hủi đến nỗi phải trú ngụ trong chuồng bò lừa. 
Thê thảm hơn nữa, phải sinh con giữa bầy súc vật, không 
giường chiếu chăn màn. 

Còn gì buồn hơn là bị thù ghét, bị săn đuổi? Thánh Gia 
sống hiền lành khiêm nhường, thế mà phải chịu đựng sự thù 
ghét của Hêrôđê. Vừa sinh ra, còn non nớt đã phải bồng bế 
nhau chạy trốn, xa quê hương đất nước. 

Còn cảnh nào bi đát bằng cảnh vợ chồng hiểu lầm nhau? 
Thế mà Thánh Giuse đã hiểu lầm Đức Mẹ khi Đức Mẹ thụ 
thai bởi quyền phép Đức Chúa Thánh Thần. Ai đã trải qua 
cảnh nghi ngờ bị phản bội sẽ hiểu Thánh Giuse đã bị giày vò 
đau đớn đến mức nào. 

Còn gì khiến cha mẹ buồn hơn khi thấy con cái không 
ngoan ngoãn vâng lời, bỏ nhà ra đi? Vậy mà Thánh Giuse và 
Đức Mẹ đã phải chứng kiến cảnh đứa con ngoan ngoãn của 
mình tự động ở lại Đền Thờ mà không xin phép cha mẹ. Các 
ngài vất vả lo âu tìm kiếm thì ít, nhưng buồn phiền đau khổ 
thì nhiều. Làm sao các ngài tránh khỏi buồn phiền khi nghĩ 
rằng người con mà các ngài rất mực yêu quý đã cãi lời cha 
mẹ? 

Những sóng gió mà Thánh Gia đã phải đương đầu như 
thế có lẽ nhiều và nặng nề hơn những gia đình bình thường. 
Thế nhưng các ngài vẫn giữ được hạnh phúc gia đình. Nhờ 
bí quyết nào các ngài đã vượt qua được biết bao cơn sóng 
gió như thế? 

Trước hết các ngài luôn tìm thánh ý Chúa. Mỗi khi gặp 
gian nan thử thách, các ngài không tìm ý riêng mình, cũng 
không tìm ý thích của người đời, nhưng luôn đi tìm ý Thiên 
Chúa. Tìm ý Chúa mạc khải trong Kinh Thánh, qua các biến 
cố xảy đến. Tâm sự với Chúa trong giờ cầu nguyện. Hỏi ý 
kiến Chúa nơi các vị đại diện. 

Khi biết được thánh ý Chúa, các ngài lập tức mau mắn 
vâng lời. Đức Mẹ muốn giữ mình đồng trinh, nhưng khi biết 
ý Chúa muốn cho Người làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Mẹ 
liền thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng lời thiên 
sứ truyền”. Thánh Giuse đang muốn bỏ đi, nhưng khi biết ý 
Chúa muốn cho Người ở lại, Người đã vâng lời ngay không 
ngần ngại. 

Sau cùng, các ngài luôn quên mình vì hạnh phúc của mọi 
người trong gia đình. Thánh Giuse tuy là gia trưởng, nhưng 
đã hết tình phục vụ Đức Mẹ và Đức Giêsu. Đức Mẹ là Mẹ 
Thiên Chúa, nhưng lại xưng mình là tôi tớ của Thiên Chúa. 
Còn Đức Giêsu là Thiên Chúa, nhưng lại trở thành người 
con bé nhỏ nhất trong gia đình. 

Ngày nay, nhiều gia đình gặp khủng hoảng, lâm vào cảnh 
cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, vì đã không biết áp dụng 
những bí quyết của Thánh Gia. Mỗi khi gặp khó khăn, thay 
vì cầu nguyện, đọc Phúc Âm để tìm ý Chúa thì lại đi tìm ý 
kiến ở những nơi mê tín dị đoan. Thay vì vâng lời Chúa qua 
các vị bề trên thì lại chỉ tìm ý riêng mình. Thay vì khiêm 
nhường quên mình thì lại kiêu ngạo tự ái, bắt người khác 
phải phục vụ mình. 

Hôm nay, gia đình chúng ta hãy biết noi gương Thánh 
Gia: Bỏ ý riêng để tìm thánh ý Thiên Chúa; mau mắn vâng 
lời Chúa; và hạ mình khiêm nhường, quên mình để phục vụ 
người khác. Có như thế chúng ta mới hy vọng giữ được 
hạnh phúc gia đình, nhất là khi phải đối phó với những khó 
khăn ngày càng nhiều trong đời sống hiện nay. 

Lạy Thánh Gia, xin nâng đỡ gia đình chúng con.  Amen. 

ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 

Chúa Giêsu lập bí tích hôn nhân để thánh hiến đời sống 
vợ chồng và ban phúc lành xuống cho cả gia đình.  Nên 
Chúa Nhật tuần này không gì thích hợp cho bằng chọn Gia 
Đình Kitô Hữu làm biểu tượng cho Thánh Gia Nazaret. 

Tất cả các gia đình tín hữu trong giáo xứ tin tưởng đều ý 
thức được gia đình mình là những Thánh Gia Nazaret trong 
thời đại mới bây giờ.  Các đôi vợ chồng trong các gia đình 
luôn trân trọng và yêu quý nhau như tương quan giữa Mẹ 
Maria và Thánh Cả Giuse: Cha mẹ biết chăm lo giáo dục 
con cái như Mẹ Maria và Thánh Giuse đã thực hiện với 
Chúa Giêsu năm xưa; Con cái luôn vâng phục và thảo hiếu 
với mẹ cha như Chúa Giêsu đã làm đối với thánh Giuse và 
Đức Mẹ.  Noi gương và sống theo Gia Đình Thánh Gia, đó 
là niềm vui, hạnh phúc và đời sống thánh thiện chan hoà 
trong các gia đình. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
 

MỪNG LỄ NGÂN KHÁNH 
25 Năm Hôn Phối 

Trong năm 2022, Tổng Giáo Phận sẽ tổ chức ngày 

mừng Mừng Ngân Khánh Hôn Phối, và Đức Tổng Giám 

Mục Gregory M. Aymond sẽ dâng Thánh Lễ ban phúc 

lành trên các Đôi Tân Hôn mừng 25 Năm Ngân Khánh. 

Thánh Lễ Mừng Ngân Khánh Hôn Phối, Tổng Giáo 

Phận sẽ chọn vào Chúa Nhật, ngày 27 tháng 3, năm 

2022 vào lúc 3giờ chiều tại Nhà Thờ Thánh Giuse trên 

đường Tulane Avenue. 

Giáo xứ trân trọng thông báo và kính mời Quý Hôn 

Nhân mừng Ngân Khánh (1997 - 2022) muốn mừng Lễ 

Ngân Khánh, xin gọi vào Văn Phòng Giáo Xứ ghi danh 

để giáo xứ trình lên giáo phận trước ngày 18 tháng 1, 

2022. 
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SỰ ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI 
Trong dịp Lễ Thánh Gia Thất, Giáo Hội đặc biệt quan 

tâm tới việc xây dựng gia đình Kitô hữu thành một cái nôi 

của tình thương, thành một mái trường dạy cho con người 

những bài học làm người.  Trong chiều hướng đó, Thánh 

Gia với Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse vốn được coi 

là những mẫu gương sáng chói của gia đình công giáo. 

Nói về gia đình, Chúa Giêsu không muốn đóng khung 

nhãn giới của chúng ta trong khuôn khổ một gia đình theo 

huyết thống.  Bài học lớn nhất Ngài để lại cho chúng ta đó là 

bài học làm người trong xã hội.  Ngài không vun xới cho gia 

đình riêng của mình, nhưng Ngài lại xây dựng đại gia đình 

nhân loại được ơn cứu chuộc.  Thánh Gia là mẫu gương của 

một đời sống ấm êm và hạnh phúc. 

Đề cập sự "Ấm áp" không phải là ta nói về nhiệt độ khi 

ngồi bên đống lửa, cũng không phải là khi dùng hai tay xuýt 

xoa, mà ấm áp là mở rộng bàn tay chia sẻ, quan tâm, đem lại 

niềm vui, niềm hạnh phúc đến những người bên ta.  Mấy 

năm trước trong chuyến đi làm từ thiện tại một Cô Nhi Viện 

Thánh An và Nhà tình thương tại Đền Thánh Trung Lao, 

chính cháu đã cảm nhận được sự ấm áp niềm vui khi được 

trao gửi yêu thương đến những cuộc đời bất hạnh. 

Đây không phải là lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Cô 

Nhi Viện, nhưng là lần đầu tiên cháu được góp một việc làm 

nhỏ bé của mình để giúp các em nhỏ trong gia đình Cô Nhi 

Viện Thánh An Bùi Chu có thêm niềm vui, niềm hạnh phúc.  

Những ánh mắt, cử chỉ đều, điệu nhảy, nụ cười của các em 

để lại trong cháu biết bao nhiêu cảm xúc.  Ở đó, cháu được 

sự hồn nhiên, ngây thơ của các em từ đôi mắt trong sáng.  

Nhưng cháu cũng thắc mắc: "Đã bao giờ các em hỏi: Cha là 

ai?  Và mẹ em là ai chưa?" rồi "đã bao giờ đôi mắt trong 

sáng của các em rơi lệ vì tủi thân hay tội nghiệp chưa?"  

Cháu nghĩ nếu có thì các Cha, và các Sơ, các anh chị em 

trong mái nhà chung đó sẽ là người an ủi các em.  Những lời 

an ủi, động viên có thể làm xoa dịu phần nào nhưng không 

thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao mà các em 

đang chịu.  Thật đáng trách những người cha, những người 

mẹ vô tình đã vứt bỏ đứa con mình một góc  nơi bệnh viện,  

bên vệ đường vắng hay xó chợ,...   Đến đây, cháu còn gặp 

những em nhỏ thiếu thốn hơn mình nhiều, không đơn giản là 

thiếu thốn vật chất, thiếu thốn tinh thần mà còn những em 

còn thiếu thốn về thể xác. 

Có lẽ tình thương của các Cha và các Sơ, sự chăm sóc 

của các Cha và các Sơ dành cho các em dù lớn đến đâu thì 

cũng không thể vùi lấp được sự thiếu thốn đó của các em.  

Nhìn lại cuộc sống của mình, cháu luôn cảm tạ Thiên Chúa 

vì Ngài đã ban tặng cho cháu một cuộc sống may mắn hơn 

các em nhiều.  Cháu thấy nhiều lúc mình còn ích kỉ, chỉ nghĩ 

đến cuộc sống của mình mà không quan tâm đến cuộc sống 

của người khác, đó là nhiều lúc cháu còn quá đòi hỏi: "Tại 

sao Thiên Chúa không ban cho mình điều này?  Tại sao cha 

mẹ không cho con thế này, không cho con tiền mua thứ này, 

thứ kia?"  Có những khi cháu còn sử dụng đồ đạc, thức ăn, 

thức uống quá lãng phí mà không nghĩ nhiều người đang 

thiếu để dùng.  Cả những khi không vâng lời hay cãi lời bố 

mẹ, cháu cũng đâu nghĩ có những em nhỏ không biết cha là 

ai, mẹ là ai để yêu thương. Sau chuyến thăm các em nhỏ tại 

một gia đình Trung Tâm Cô Nhi Viện, cháu nhận ra mình 

cần phải sửa đổi nhiều về lối sống, cách cư xử với người 

khác. Nhưng trong chuyến đi đó, cháu cũng thấy được niềm 

vui của mình vì đã làm được việc có ý nghĩa cho người 

khác, đặc biệt là tình người ấm áp đến các em để các em biết 

rằng: ngoài những người đang chăm sóc các em vẫn còn rất 

nhiều trái tim luôn quan tâm, sẻ chia và cầu nguyện cho các 

em, là nguồn động lực để các em vững vàng trong cuộc 

sống.  

Không chỉ là các em nhỏ mà cháu còn gặp những người 

cụ ông, cụ bà, các bác cũng đang cần quan tâm của những 

tấm lòng nhân ái.  Đến với Nhà Tình Thương tại Đền Thánh 

Trung Lao, cháu thấy mình thật may mắn hơn nhiều người.  

Nhìn những con người tàn tật, khuyết tật, cháu tự nhủ rằng 

mình sẽ cần biết dùng những gì Thiên Chúa ban tặng để làm 

việc có ích cho mọi người: dùng đôi chân, đôi tay lành lặn 

để hoạt động, giúp đỡ những người yếu đuối; dùng trí khôn 

Thiên Chúa ban để biết phân biệt việc cần là, việc xấu cần 

tránh: dùng đôi mắt sáng để nhìn mọi việc theo tinh thần của 

Thiên Chúa chứ không phải dẫn đến thù địch, ghen ghét; 

dùng miệng để nói những điều yêu thương đem niềm vui 

đến cho mọi người; dùng tai để lắng nghe Lời Chúa. Cháu 

nghĩ rằng: không chỉ riêng cháu mà tất cả những người đã 

đến và thăm những mảnh đời bất hạnh này đều có cách nghĩ 

tốt đẹp hơn về cuộc sống, sống có ý nghĩa hơn. 

Đúng là: "Khi ta tặng bạn hoa hồng, tay ta vương mãi 

mùi hương."  Một chuyến đi tưởng rằng mình đến và cho 

người khác thứ mình có nhưng cháu đã nhận lại được rất 

nhiều, đó là những bài học về cuộc sống.  Một chuyến đi 

thật ý nghĩa và tuyệt vời đối với cháu.  Sau chuyến đi, cháu 

thêm lời cầu nguyện cho các em nhỏ, các cụ, các bác đang 

gặp nhiều bất hạnh và những người vô gia cư đang phải 

sống nơi gầm cầu, góc phố,... chuyến đi này chính là sự ấm 

áp của cháu trong mùa đông năm nay!!!  

Tâm Tình Cháu Thu 

 

 

MỤC VỤ GIỚI TRẺ 
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GOD GAVE HIS SON  
INTO A HUMAN FAMILY, 

WE PLACE OUR FAMILY INTO GOD 

Every year right after Christmas, we celebrate the feast of 

the Holy Family. There is an important reason for this.  It’s 

easy to think the “incarnation” means God took on a human 

body that he appeared in human flesh. 

But there is much more to it than that.  In Jesus, God 

unites himself to an entire human nature. He fully enters into 

human experience, with all its peaks and valleys.  A part of 

that human experience, with more than its share of peaks 

and valleys, is family. 

All things created by God are good, with human beings 

and human life very good according to Genesis chapter 1. 

Yet in assuming a human body, the Divine Word elevated 

its dignity, sanctifying it, and ennobling it. In accepting 

baptism from his cousin John, Jesus sanctifies water and, in 

baptism, makes it an instrument of his sanctifying power. In 

entering into family life, Jesus does the same. The family, 

up till now naturally good, becomes an instrument of 

sanctification and growth in holiness. 

As a teen, I assumed that a serious pursuit of holiness 

meant opting out of marriage and family to enter a convent, 

monastery or seminary. Holiness was about lots of quiet 

prayer and apostolic work. The noisy, everyday life of 

family was a distraction to all this. The role of married folks 

was to merely get to Mass on Sunday, obey the Ten 

Commandments, and get into heaven. 

The feast of the Holy Family shows how far off-base I 

was.  It reminds us, as Vatican II teaches, that all human 

beings are called to the heights of holiness. That all states in 

life, including student, teenager, and parent, offer abundant 

opportunities to grow in faith, hope, and love. That the nitty 

gritty of family life, if approached right, can be a road to 

profound personal transformation and communion with 

God. 

Think about it.  The creator of the universe spent most of 

his human life as a craftsman, working with dad in the 

family business and ultimately taking it over.  Mary, the 

holiest and greatest of all creatures, spent most of her time 

changing diapers, cooking, and cleaning.  The secret to 

holiness is not to do extraordinary things, but to do ordinary 

things with extraordinary love and gratitude (Col 3:15-17). 

The word seminary means “seedbed.”  It is a greenhouse 

where, in a sheltered environment, vocations can sprout and 

develop so they can be ready not only to survive in the real 

world, but to bear fruit there.  The family is the original 

seminary. There is sown the call to share in both Christ’s 

holiness and his mission. Ironically, tending to these 

seedlings causes the parent/gardeners to grow as well. So 

family, in God’s plan, is a community where everyone 

grows and becomes more fruitful. 

The bottom line is this–we don’t become holy despite the 

busy-ness of family life, but in and through it. 

Following today’s reflection, upon our own family 

lives.  Some families are strong in virtue, some struggle with 

basic communication.  Some are faithful day in and day out; 

some are broken and deeply wounded.  No matter what the 

case would be, knowing that God wants to enter more 

deeply into our family lives just as they are right now.  He 

desires to give us strength and virtue to live as the Holy 

Family.  Surrender ourselves and our material families this 

day, and invite the Triune God to make our families become 

the holy families. 

Lord, we offer ourselves to You this day and in doing so 

we offer You our own families.  We place every member of 

our family relationship, be it good or difficult, and we place 

every challenge we face into Your hand.  Please come and 

sanctify our families, making them holy in imitation of Your 

Holy Family in Nazareth.  Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEY OF FAITH 
 

LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA 
MẸ THIÊN CHÚA 
Lễ trọng  –  Lễ buộc 

     Thứ Bảy ngày 1/1/2022, ngày Đầu Năm Dương Lịch, 

Giáo Hội mừng trọng thể Lễ Kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên 

Chúa, lễ trọng, lễ buộc.  

     Giờ các Thánh Lễ tại Nhà thờ sẽ như sau:  

 Tối Thứ Sáu, ngày 31/12/2021:  6:00PM Vọng Lễ Đức 

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.  

 Sáng Thứ Bảy, ngày 1/1/2022:  Lễ trọng kính Đức Maria 

Mẹ Thiên Chúa.   

Giờ Các Thánh Lễ sẽ như ngày Chúa Nhật: 

6giờ30AM;   8giờ00AM;   9giờ30AM;  11giờ00AM. 

{  Chiều Thứ Bảy 1/1/2022 sẽ KHÔNG có Thánh Lễ  } 

Xin mọi người sắp xếp thời giờ để dự Lễ kính Đức Mẹ và 

chu toàn luật Dự Lễ ngày Lễ Trọng và Lễ Buộc. 

THÔNG TIN CỦA GIÁO XỨ 
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LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA 

BỔN MẠNG HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO 

Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa là Bổn Mạng 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo trong giáo xứ chúng ta.  Ban 

Chấp Hành Hội xin trân trọng kính mời Quí Cha, Quý Tu Sĩ, 

Hội Đồng Giáo Xứ, Quý Đoàn Thể, Ban Ngành, quí phu 

quân và gia đình, cũng như toàn thể cộng đồng dân Chúa 

đến dự Lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vào lúc 8giờ sáng 

Thứ Bảy, ngày 1/1/2022, tại Nhà thờ, để cảm tạ Thiên Chúa 

và Mẹ Maria.    

Để chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Kính Đức Trinh Nữ Maria 

Mẹ Thiên Chúa, Ban Chấp Hành Hội xin kính mời Quý Cố 

cùng toàn thể Quý Hội Viên đến tham dự Buổi Chầu Thánh 

Thể và Tĩnh Tâm vào Chúa Nhật, ngày 26/12/2021 tại Nhà 

Thờ lúc 5giờ 15 Chiều. 

QUÀ GIÁNG SINH  
DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG 

Như truyền thống tốt đẹp hàng năm, giáo xứ chúng ta 

dành thời gian của những tuần Mùa Vọng và Mùa Noel để 

gom góp món quà dâng Chúa Hài Đồng vào dịp Lễ Giáng 

Sinh.   Trong những năm qua, giáo xứ chúng ta đã làm một 

việc rất thực tế: là gửi "món quà Noel" của giáo xứ mình về 

giúp cho Chương Trình Bảo Vệ Sự Sống ở Việt Nam và đã 

có hiệu lực rất cao.  

Vào hai cuối tuần Chúa Nhật 26/12/2021 Lễ Thánh Gia 

tuần này, và ngày 2 tháng 1, 2022 Lễ Hiển Linh tuần tới, 

Quý Anh Em Đoàn K.C. Knights of Columbus sẽ đứng cuối 

nhà thờ sau các Thánh Lễ để đón nhận lòng quảng đại của 

quý vị dâng quà cho Chúa. 

Xin toàn thể cộng đồng dân Chúa trong giáo xứ chúng ta 

tiếp tục thực hiện gom góp hiện kim dâng quà cho Chúa Hài 

Đồng trong mùa Giáng Sinh năm nay. Với lòng quảng đại 

chân thành từng người dâng kính Chúa sẽ được Chúa chúc 

phúc và ban xuống cho muôn ơn lành. 

KHÓA GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN 2022 

Giáo xứ sẽ tổ chức Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân đầu 

năm tới vào cuối tuần ngày 08 & 09 đầu Tháng Giêng năm 

2022 (Jan. 8 & 9, 2022).   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.  

CHẦU THÁNH THỂ 

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 

Thứ Sáu tuần này là đúng ngày kết thúc một năm trôi 

qua, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Hội Các Bà Mẹ Công 

Giáo sẽ có giờ Chầu Thánh Thể Đầu Tháng dâng lời tạ ơn 

Thiên Chúa.   

Hai đoàn hội xin trân trọng kính mời Quý Hội Viên và 

Đoàn Viên đến tham dự giờ Chầu Thứ Sáu Đầu Tháng ngay 

sau Thánh Lễ tại nhà thờ. 

LỄ THÁNH GIA THẤT 

BỔN MẠNG CT. THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GĐ 

Hiệp thông cùng với giáo hội mừng Lễ Kính Thánh Gia 

Thất là quan thầy của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân 

Gia Đình.  Ban Chấp Hành Chương Trình Thăng Tiến Hôn 

Nhân Gia Đình xin trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu 

Sĩ, Thầy Phó Tế, Hội Đồng Giáo Xứ, Hội Đồng Mục Vụ 

Quý Khu, Quý Đoàn Thể, Phong Trào, Ban Ngành, cùng 

cộng đồng dân Chúa, đến tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn và 

mừng kính Thánh Gia Thất vào lúc 8giờ Sáng Chúa Nhật, 

ngày 26/12/2021 tại nhà thờ; để cầu nguyện cho mọi gia 

đình trong Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình 

được cuộc sống bình an, thánh thiện, và hạnh phúc theo 

gương đời sống Thánh Gia. 

 

        
 

 

       HỘI CHỢ  

            XUÂN NHÂM DẦN  

                        2022 

                      Cuối tuần  

       Ngày 4-5 và 6 tháng 2, 2022 

 

Trong niềm vui đón chờ Một Mùa Xuân Mới sắp đến 

với mọi người dân Việt.  Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt 

Nam sẽ tổ chức HỘI CHỢ XUÂN NHÂM DẦN – 

2022 vào cuối tuần Thứ Sáu, mùng 4, Thứ Bảy mùng 5, 

và Chúa Nhật mùng 6 tháng 2, 2022.  Chương trình chi 

tiết của Hội Chợ TẾT sẽ được đăng trên Mục Vụ vào 

những tuần đầu năm mới. 

Giáo xứ trân trọng kính mời toàn thể giáo dân trong 

giáo xứ cùng thân nhân bạn hữu chuyển tin ra cho mọi 

người biết để đến tham dự Hội Chợ Xuân với giáo xứ 

chúng ta. 

Sau các Thánh Lễ Chúa Nhật, bắt đầu từ đầu Tháng 

1, năm 2022 đến Tết Nguyên Đán, Ban Mục Vụ Quý 

Khu, Quý Đoàn Thể, cùng Quý Thầy Cô Trường Giáo 

Lý Thánh Tôma Thiện sẽ bán vé số ở cuối nhà thờ, giúp 

cho việc gây quỹ phát triển giáo xứ và xây Đài Đức Mẹ.  

Xin toàn thể giáo dân quảng đại mua vé số ủng hộ cho 

giáo xứ chúng ta. 

THÁNH LỄ GIAO THỪA 
Để chuẩn bị bước vào một Tân Niên Xuân Nhâm 

Dần sẽ đến, Giáo Xứ chúng ta tổ chức Thánh Lễ Giao 

Thừa vào tối Thứ Hai, ngày 31 tháng 1, 2022 lúc 9giờ 

tối tại nhà thờ.  Thánh Lễ Giao Thừa sẽ do Đức Tổng 

Giám Mục Gregory M. Aymond Chủ Tế và Chúc Xuân 

với toàn thể cộng đồng dân Chúa trong giáo xứ chúng ta.  

Đêm Giao Thừa năm nay giáo xứ cùng đoàn kết với 

nhau bên Đức Tổng Giám Mục đón mừng ngày Xuân là 

niềm vui và hạnh phúc một Mùa Xuân Mới. 
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LỄ MISA VĨNH VIỄN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỜI ÂN NHÂN XIN LỄ VĨNH VIỄN 

THAM DỰ THÁNH LỄ 

Giáo Xứ dâng Thánh Lễ đặc biệt hàng tuần 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 tại nhà thờ cầu 

nguyện cho Linh Hồn thân nhân của mình vào: 

  Chúa Nhật:  ngày 02 tháng 1, 2022 

Phêrô Hoàng Văn Cảnh 

Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Khiêm 

Giuse Tống Văn Song 

Maria Trần Thị Gái 

Gioan Baotixita Trần Liêm 

Giuse Lâm Văn Nở 

Vincentê Nguyễn Văn Chi 

Giuse Nguyễn Văn Kiên 

Giuse Nguyễn Michael 

Phêrô Trần Thiên 

Giuse Bùi Văn Tuấn 

Vincentê Trần Toàn 

Maria Nguyễn Thị Cậy 

Maria Phạm M. Cathy 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 18 & 19 tháng 12, 2021 

December 18
th

 & 19
th

, 2021 

       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 18 & 19.12.2021:        $14,345.
00

 

 

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ 

A/C Hảo Hường     $200.
00

 

ÔB. Quý       $100.
00

 

Ẩn Danh         $50.
00

 

Maria Nguyễn Thị Cậy    $100.
00

 
 

 

QUÀ DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG 

Ẩn Danh         $40.00 

Gia Đình Vĩnh An     $500.00 

TIỀN DÂNG CHÚA 
CHURCH OFFERINGS 

CHÍCH NGỪA COVID 
Chúa Nhật tuần này, ngày 10/10/2021, Sở Y Tế đang có  

các Bác Sĩ, Y Tá, và Nhân Viên về Giáo xứ chúng ta để 

chích ngừa Covid thuận tiện cho những ai chưa lần nào 

chích.  Họ sẽ làm việc dưới mái Nhà Thờ Tạm từ 9giờ sáng 

đến 12giờ trưa Chúa Nhật hôm nay.  Giáo xứ thông báo để 

những ai cần chích thuốc váccine, sau Thánh Lễ ra nhà thờ 

tạm chích ngừa cho dễ dàng. 

 

CẦN THỢ NAILS 
Tiệm Nails gần Lakeside Mall  

Cần Thợ Chính-Thợ Phụ làm lâu dài (full-time/part-time)   

Tiệm khách sang trọng, típs cao, sạch sẽ. 

Liên lạc:  (504) 756 – 0776 / (504) 343 - 3852 

9/24 CẦN THỢ CHÍNH 
Tiệm Nails ở McComb, Mississippi cần Thợ Chính, 

bao lương hơn ăn chia, giá cao, income tốt. 

Tiệm vui vẻ, chủ dễ & thoải mái, 

có chỗ cho thợ ở xa. 

Liên lạc A. Toàn:  (504) 931 – 7852 

4/4 

CẦN THỢ MAY 
Tiệm Sửa Đồ 

Cần người biết may. 

Xin Liên lạc Chị Mai:  (504) 301 – 5911 

3/7 CẦN THỢ NAILS 
Tiệm cách nhà thờ 10 phút, 

Tiệm cần thợ nails phụ - Lái xe bao lương $140/ngày 

Liên lạc:  (772) 418 – 2843 

3/3 

TẶNG LỊCH và PHONG THƯ GIÁO XỨ 

Trong những ngày cuối tháng, Hội Đồng Mục Vụ 

Quý Khu sẽ lần lượt mang Phong Thư và Lịch 2022 của 

Giáo Xứ mến tặng đến tận nhà mọi gia đình trong giáo 

xứ.  Cha Chính Xứ và Hội Đồng Giáo Xứ xin chân thành 

cảm tạ lòng nhiệt thành của từng gia đình, đã hy sinh 

phục vụ, dâng cúng, và bảo vệ cho giáo xứ của mình. 

 

CẦN THỢ NAILS 
Tiệm Nails vùng Slidell cần Thợ Chính hoặc Thợ Phụ  

Bao lương và ăn chia tùy theo kinh nghiệm. 

Liên lạc:  (504) 615 – 9542 / (504) 616 - 6977 

2/4 

MIRACLE WANDS WELLNESS 

Chương trình Đôi Đũa Thần Kỳ sẽ đến Giáo xứ chúng 

ta 3 ngày, Thứ Sáu 7/1/2022 đến Chúa Nhật 9/1/2022 để 

giúp công cụ gìn giữ sức khoẻ tại Trường Thánh Tôma 

Thiện từ 11giờ sáng đến 5giờ chiều mỗi ngày. 

 


