
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,  5:30PM  &  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. Têrêsa Avila Trần Thủy              (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 KÍNH CHÚA BA NGÔI        Ngày 12 – 6 – 2022 SỐ:  1961 

  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 

 

HIỆP NHẤT  
 

BA NGÔI THIÊN CHÚA 
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                          ĐÁP CA 
 

 Đáp:      Lạy Thiên Chúa, chúng con lạ lùng thay 

   Danh Ngài khắp cõi trời. 
 

1.    Kìa cõi trời cao xanh tay Chúa tác thành thì loài người 

là chi mà Chúa Trời yêu thương.    Đáp 

2.    Từ muôn miệng thơ nhi vang khúc ca ngợi và tầng trời 

hoà ca lời tán tụng Gia-vê.    Đáp 

3.    Vầng trăng và muôn sao thác núi sông hồ bầu trời và 

biển khơi cùng tán tụng Gia-vê.     Đáp 

4.    Kìa muôn loài chim muông hoa trái thơm lừng là tặng 

vật Ngài ban:  tình Chúa thật vô biên.    Đáp 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GIÁO XỨ NGUYỆN CẦU 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh! 

Xin Chúa huấn đúc thêm vững mạnh đức tin cho 

chúng con, giúp chúng con luôn biết khiêm nhường sống 

tín thác vào Chúa và phó dâng mọi hoàn cảnh trong sự 

quan phòng của Ngài.  Xin Chúa xót thương và tha 

thứ cho chúng con khi đã có nhiều lúc cứng lòng hoặc 

kém tin.  Cúi xin Ba Ngôi Cực Thánh liên kết chúng con 

và mọi người nên một trong Đức Giêsu Kitô; để trọn đời 

chúng con sống với Ngài và ở trong Ngài.    Amen! 
Bảo trợ Đèn Chầu cầu nguyện:   70.00/tuần 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Đèn Chầu Canh Thức trong tuần này do:  

Vợ và Các Con 

 Xin thắp sáng suốt tuần  

   để cầu nguyện cho: 

Linh Hồn Phêrô 

Huỳnh Văn Trung 

Các Linh Hồn Tiên Nhân 

    và 

Cầu Bình An cho Gia Đình 

ĐÈN CHẦU CANH THỨC 
SANCTUARY LAMP 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tuần Lễ: 12.6. 2022   –   19. 6. 2022 

June 12
th

, 2022   –   June 19
th

, 2022 

12.   CHÚA NHẬT LỄ KÍNH CHÚA BA NGÔI 

  The Most Holy Trinity Sunday 

 Cn 8: 22 - 31        Tv 8: 4 - 9 

 Rm 5: 1 - 5 

 Ga 16: 12 - 15 

13.  Thứ Hai:  Thánh Antôn Pađôva, Lm, TsHt, Lễ nhớ 

   Monday:  St. Anthony of Padua, Pst, DrC. 

14.  Thứ Ba:  Tuần XI Mùa Thường Niên 

    Tuesday:  Ordinary Weekday 

15.  Thứ Tư:  Tuần XI Mùa Thường Niên 

        Wednesday:  Ordinary Weekday 

16.  Thứ Năm:  Tuần XI Mùa Thường Niên 

    Thursday:  Ordinary Weekday 

17.  Thứ Sáu:  Tuần XI Mùa Thường Niên 

   Friday:  Ordinary Weekday 

18.  Thứ Bảy:  Tuần XI Mùa Thường Niên 

    Saturday:  Ordinary Weekday 

19.   CHÚA NHẬT LỄ KÍNH  

        MÌNH và MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 

  The Most Holy Body & Blood of Christ Sunday 

 St 14: 18 - 20        Tv 109: 1 - 4 

 1Cr 11: 23 - 26 

 Lc 9: 11b - 17 

LỊCH PHỤNG VỤ 

LITURGICAL CALENDAR 

BA NGÔI CỰC THÁNH BA NGÔI CỰC THÁNH 
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CHÚA NHẬT 

LỄ KÍNH CHÚA BA NGÔI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

DÒNG SÔNG YÊU THƯƠNG 
Nói đến Chúa Ba Ngôi, chúng ta thường nghĩ ngay đến 

một đề tài cao siêu, khó hiểu. Đối với nhiều người tín hữu, 

xem ra Chúa Ba Ngôi không có liên quan gì nhiều đến đời 

sống của họ. Thực ra, màu nhiệm Chúa Ba Ngôi tuy vượt trí 

khôn của con người, nhưng có mối liên hệ mật thiết với đời 

sống người Kitô hữu. Trọn vẹn đời sống của người tin Chúa 

được bao bọc trong mầu nhiệm này. Nói cách khác, Chúa Ba 

Ngôi là nguồn mạch và là đích điểm của cuộc đời chúng ta, 

có nghĩa nhờ Chúa Ba Ngôi mà chúng ta tồn tại hiện hữu, và 

rồi lý tưởng mà chúng ta đang cố gắng đạt tới là hạnh phúc 

thiên đàng cũng là Chúa Ba Ngôi. Bởi lẽ, hạnh phúc thiên 

đàng là được sống trong Chúa Ba Ngôi, nơi có hạnh phúc 

viễn mãn tràn trề. 

Nói đến Chúa Ba Ngôi là chúng ta đề cập tới một lãnh 

vực thuần thuý trừu tượng thiêng liêng. Để có thể hiểu được, 

chúng ta phải dùng phương pháp “loại suy”, tức là so sánh 

với những thực tại trong cuộc sống hữu hình. Hình ảnh dòng 

sông là một trong nhiều hình ảnh được dùng để suy tư về 

Chúa Ba Ngôi. Hình ảnh này diễn đạt ân sủng phong phú 

của Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng thời cho thấy đời sống nội 

tâm của người tín hữu trong Chúa Ba Ngôi là điều cần thiết 

như thế nào. 

Con sông mang dòng nước phù sa đến tưới cho các cánh 

đồng, cho các vườn cây được tươi tốt và đơm bông kết trái. 

Dòng sông cũng mang sự sống đến cho con người và mọi 

loài. Chúng ta thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó mình 

không có chút nước nào để dùng thì cuộc sống sẽ ra sao? 

Thiên Chúa Cha chính là cội nguồn của dòng sông, và 

Người đổ vào dòng sông nguồn nước phù sa mầu mỡ là tình 

yêu và ân sủng của Người. Chúa Giêsu chính là dòng sông 

chứa đựng nguồn nước tình yêu và ân sủng ấy. Và Chúa 

Thánh Thần là sức đẩy để nguồn nước tình yêu chảy đến các 

tâm hồn. Như con cá sẽ không sống được nếu nó nhảy ra 

khỏi dòng sông. Như cây cối sẽ không thể tươi tốt và đơm 

bông kết trái nếu nó không hút lấy sự sống từ dòng sông 

mang lại. Càng ở xa dòng sông, cánh đồng càng dễ nứt nẻ và 

khô cháy. Cũng vậy, con người sẽ không thể sống được nếu 

tách ra khỏi dòng sông tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa 

Ba Ngôi. 

Tác giả sách Châm ngôn (Bài đọc I) diễn tả với chúng ta 

về Đức Khôn ngoan. Giáo huấn Kitô giáo nhận ra nơi Đức 

Khôn ngoan được loan báo trong Cựu ước là chính Đức 

Giêsu Kitô thành Nagiarét. Người là sự Khôn ngoan của 

Thiên Chúa, hiện hữu từ ngàn đời và cùng với Chúa Cha 

sáng tạo vũ trụ này. Qua màu nhiệm Nhập thể, Đức Khôn 

ngoan của Thiên Chúa đã làm người để chung chia thân 

phận con người với chúng ta. Người đang cùng Chúa Cha, 

Đấng là nguồn mạch của dòng sông yêu thương, làm cho 

tình yêu tuôn chảy vào lòng thế giới, giúp cho những ai 

thành tâm thiện chí kiếm tìm chân lý, được hưởng muôn 

phúc lành do dòng sông ấy mang lại. Cùng cộng tác với 

Chúa Cha và Chúa Con, có Chúa Thánh Thần là tình yêu, 

được “tuôn đổ vào lòng chúng ta” (Bài đọc II). Nhờ Chúa 

Thánh Thần, chúng ta được ơn soi sáng để đón nhận giáo 

huấn của Chúa Giêsu, đồng thời qua Chúa Giêsu để đến với 

Chúa Cha, là nguồn gốc của muôn vật muôn loài. Chúa 

Thánh Thần chính là quà tặng, là ân ban của Đức Giêsu, như 

lời Người hứa với các tông đồ trong giờ phút ly biệt. “Khi 

nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật 

toàn vẹn” (Bài Tin Mừng). Nhờ Chúa Thánh Thần, các tông 

đồ thời xa xưa và chúng ta hôm nay có thể sống theo sự thật. 

Chúng ta vừa mừng lễ Hiện Xuống để suy tư về hoạt động 

của Ngôi Ba Thiên Chúa trong vũ trụ và trong đời sống con 

người. 

Như vậy, cả ba bài đọc của Phụng vụ hôm nay đều diễn 

tả hoạt động của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần 

trong đời sống cá nhân của người tín hữu. Sống trong Chúa 

Ba Ngôi là được dìm mình trong dòng sông ân sủng, dòng 

sông yêu thương. Cũng như dòng sông mang lại sức sống và 

sự phì nhiêu, sự liên kết mật thiết với Chúa Ba Ngôi giúp 

chúng ta càng ngày càng tăng trưởng trong Đức Tin, Đức 

Cậy, Đức Mến. 

“Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”, mỗi khi làm 

dấu Thánh giá, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba 

Ngôi. Dấu Thánh giá không phải là một phù phép bùa chú 

hay một việc làm chiếu lệ vô ý thức, nhưng đó là lời cầu 

nguyện tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng thời là một lời 

tâm nguyện nói lên ước muốn của chúng ta được sống trong 

tình yêu viên mãn của Thiên Chúa. 

Thánh Phaolô khuyên chúng ta, nhờ sống trong Chúa Ba 

Ngôi mà chúng ta có sức mạnh để chịu đựng những gian nan 

thử thách. Không chỉ chịu đựng, mà chúng ta còn tự hào khi 

gặp cảnh gian truân (Bài đọc II). Đó là trường hợp các tông 

đồ và các thánh tử đạo. Các ngài đã can đảm trước bạo lực 

và cường quyền, và tràn đầy niềm vui khi chịu đau khổ. 

Được như vậy, là nhờ các ngài luôn xác tín vào tình yêu của 

Chúa. 

Xin Chúa cho chúng ta được sống trong dòng sông ân 

sủng của Ba Ngôi Thiên Chúa, nhờ vậy, đời sống chúng ta 

sẽ luôn tìm thấy an bình. Sống trong dòng sông này, chúng 

ta sẽ “như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ 

an vui” (Tv 131,2). 

Gm. Giuse Vũ Văn Thiên 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
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THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG GIỚI TRẺ 
Có một điều thường khiến các bạn trẻ ngày nay băn 

khoăn, đó là làm sao nhận ra một tình yêu chân thực, làm 

sao không bị chóa mắt bởi những ảo ảnh, không bị lừa dối 

bởi những ngọt ngào, để rồi vỡ mộng. 

Trong tuần Lễ Kính Chúa Ba Ngôi hôm nay, bài Tin 

Mừng gợi cho giới trẻ chúng ta một số tiêu chuẩn, là mời 

từng người trẻ chúng ta nhìn vào "Tình Yêu của Thiên 

Chúa" và nối kết đời sống mình vào với Ngài.  Tình yêu 

chân thực là tình yêu hiến trao: "Thiên Chúa đã yêu thế gian 

đến nỗi đã trao ban Con Một của Ngài..."  Không phải chỉ là 

trao một quà tặng, hay một cái gì ở ngoài mình, nhưng là 

trao đi một điều thiết thân và quý báu. 

Điều quý báu nhất của Thiên Chúa Cha là ban chính 

người Con Một của Ngài, là Đức Giêsu Kitô, trao cho con 

người trên thế gian.  Khi Chúa Cha đã trao Chúa Con cho 

con người, đặc biệt là cho người trẻ chúng ta, Đấng đã thay 

thế đời sống chúng ta bị treo trên thập giá, Thiên Chúa đã 

trao cho người trẻ chúng mình đúng là chính bản thân của 

Ngài.   Thiên Chúa chấp nhận Con Ngài phải chết để con 

người được sống.  Vậy đời sống của giới trẻ chúng ta ngày 

nay phải như thế nào?  Tin chắc từng người sống phải có 

một lập trường vững vàng, sống chân thành, và sống nối kết 

tình yêu mình vào với Chúa. 

Tình yêu chân thực chẳng hề biết giữ lại cho mình.  Tình 

yêu chân thực là tình yêu chia sẻ, tình yêu mong hạnh phúc 

cho người mình yêu: "... để bất cứ ai tin vào Chúa Con ấy 

thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời." 

Sự sống muôn đời đã bắt đầu từ đời này. 

Được sống là được đưa vào thế giới thần linh, được chia 

sẻ hạnh phúc của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa không 

muốn cho ai phải trầm luân. Nếu có ai hư mất hay bị luận 

phạt thì không phải là vì Thiên Chúa độc ác, nhưng chỉ vì 

Ngài tôn trọng tự do con người. Con người có thể tin hay từ 

chối, mở ra hay khép lại trước sự sống được trao ban.  

Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là Tình Yêu.  

Một Tình Yêu chia sẻ chan hoà giữa Ba Ngôi: Cha trao tất 

cả cho Con, Con dâng tất cả cho Cha. Thánh Thần là sự 

thông hiệp giữa Cha và Con.  Một Tình Yêu tràn ngập cả vũ 

trụ: Thiên Chúa là Tình Yêu sáng tạo khi Ngài dựng nên con 

người theo hình ảnh Ngài; Ngài là Tình Yêu cứu độ khi 

Ngài muốn thứ tha cho ta qua Đức Giêsu; Ngài là Tình Yêu 

thánh hóa khi Ngài muốn ban cho ta sức sống mới trong 

Thánh Thần. 

Ngày xưa, trong câu chuyện của Cha Anthony deMello 

có lần kể lại một con cá nhỏ tung tăng bơi lội trong biển cả 

tuy nhiên hàng ngày vẫn thắc mắc và đi tìm.  Nhưng rồi vì 

tính tò mò thúc đẩy, một ngày nọ cá nhỏ tiến gần ra biển 

sâu, tình cờ gặp một con cá lớn và hỏi: "Thưa ông, xin ông 

cho con biết biển cả là ở chỗ nào vậy ông?"  Nhìn vào cậu 

cá bé vừa hỏi, ông cá lớn thấy buồn cười và trả lời: "Này 

cháu ơi!  Chúng ta hàng ngày và cả đời mình vẫn đang 

sống, cũng như đang bơi lội trong biển cả là chính nơi này 

đây!  Nếu cháu muốn biết rõ biển cả như thế nào hoặc biển 

cả ở chỗ nào thì đừng quá thắc mắc hỏi han nhiều nữa mà 

phải cảm nhận."  Khi nghe ông cá lớn cho biết chi tiết xong, 

cậu cá nhỏ tiếp tục vui thú bơi lội đi khắp nơi như đã nhận 

thấy mình đang vùng vẫy trong một biển cả của tình yêu. 

Các bạn trẻ thân mến!  Câu chuyện cuộc đời con cá nhỏ 

trong biển cả và đời sống của những người trẻ chúng ta cũng 

có một căn bản giống nhau.  Con người được Thiên Chúa 

dựng nên giống hình ảnh của Ngài.  Hàng ngày được sống 

hạnh phúc bơi lội trong biển cả tình yêu của Ngài trong trần 

gian.  Như con cá nhỏ được ông cá lớn cho biết biển cả 

chính là biển sống cho mình, thì mỗi người trẻ chúng ta 

cũng được mời gọi nhận thức mình đang sống và hàng ngày 

bơi lội trong thế giới của Thiên Chúa.  Cần để cho cái tôi 

của mình được hòa tan trong nước, đừng quá thắc mắc cả 

đời cứ đi tìm, mà phải hiểu biết và sống kết hợp vào với 

Chúa.  

Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm.  Lý trí loài 

người khó mà hiểu biết cho tường tận được.  Con người 

chúng ta không hiểu biết Thiên Chúa bằng lý trí nhưng bằng 

cảm nhận trong tình yêu.  Thật vậy, chỉ khi người trẻ chúng 

ta yêu mến Thiên Chúa thì chúng ta mới hiểu và biết Chúa.  

Chỉ có sự hiểu biết như vậy mới làm cho ta thỏa lòng thỏa 

trí.  Vì Thiên Chúa là Tình Yêu.  Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba 

Ngôi là một mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu. 

Thiên Chúa là Tình Yêu, nghĩa là Ngài không đơn độc 

một mình.  Ngài đang sống hoà đồng với giới trẻ chúng ta.  

Nếu như Ngài đơn độc một mình thì Ngài sẽ yêu một mình 

Ngài một cách ích kỷ vô cùng.  Nhưng Ngài là cả 3: Cha, 

Con và Thánh Thần.  Là ba, nhưng cả ba hoàn toàn yêu 

thương hiến tặng sự sống, hoàn toàn tương quan với nhau, 

hiệp nhất với nhau: Cha hoàn toàn là của Con, Con hoàn 

toàn là của Cha và mối tương quan tình yêu và sự sống này 

giữa Cha và Con là Chúa Thánh Thần. 

Giới trẻ chúng ta sẽ mãi mãi xa lạ với Thiên Chúa nếu 

chúng ta xa lạ với tình yêu. "Ai không yêu thì không biết 

Thiên Chúa" (1Ga 4,8).  Ai không ở lại trong tình yêu thì 

cũng không ở lại trong Thiên Chúa (x. 1Ga 4,16).  Ước gì 

đời ta được tưới gội bởi Tình yêu, để mọi việc chúng ta làm 

đều bắt nguồn từ Tình yêu và quy hướng về Tình yêu.  Ước 

gì người trẻ chúng ta là những chứng nhân cho Thiên Chúa 

Tình yêu bằng một đời sống cảm nhận, hiến trao, và chia sẻ. 

Tâm tình Giới Trẻ 

MỤC VỤ GIỚI TRẺ 
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THE MOST HOLY TRINITY SUNDAY 

Year C 

THE HOLY TRINITY IS OUR LOVES 
The four Gospels mention the three Divine Persons.  But 

there is no direct mention of the term Most Holy Trinity. 

Instead they all insist on one important truth about God: 

God is love.  This is truly precise because the key towards 

the understanding of the Trinity is love.  It is the key to the 

unity of the three Divine Persons.  How come that the three 

Persons are one God?  If it is one, it is one; if it is three, it is 

three.  How did it happen that three become one, and one is 

three?  The answer is love.  This is true in our own 

experience.  When a man and a woman, though totally 

different and distinct individuals, are in love, they become 

one.  The woman loses her surname and they are called Mr. 

and Mrs..  In marriage, Jesus said: "From now on you are 

not anymore two but one; what God has joined together let 

no man separate."  If the limited and imperfect love of the 

man and woman makes them one, then it is but logical to 

conclude that the perfect love of Father, Son and Holy Spirit 

makes them also perfectly one.  Love unites.  So love is the 

essence of the One and Triune God.  There is unity and 

trinity in God because God is love. 

True love is not just a feeling or emotion.  The only 

description of love is total self-giving: "For God so loved 

the world that He gave His only Son…"  Yet this giving is 

intended for a purpose: "…so that those who believe in Him 

might be saved."  God loves us for the most sublime 

purpose: salvation. In order to save us because of His love 

for us, He gave us His only-begotten Son.  That is the 

essence of love.  We see this in people who truly love.  They 

are ready to sacrifice themselves and even offer their lives 

so that others may live and be saved.  Love should lead to 

salvation.  That is true love.  And the Apostle St. John said: 

"Children, let us love, not in word or speech but in deed and 

truth" (1Jn 3:18).  "No one has ever seen God. Yet, if we 

love one another, God remains in us, and his love is brought 

to perfection in us" (1Jn 4:12). "God is love, and whoever 

remains in love remains in God and God in him" (1Jn 

4:16b). So when we truly love according to the command 

and example of Jesus ("A new commandment I give unto 

you, that you love one another as I have loved you."), we 

become members of the family of God the Father, the Son 

and the Holy Spirit.  We become clear images of God.  That 

is the only genuine mark of a Christian and a child of God: 

Love. This is the single most important ingredient for us 

being "created in the image and likeness of God."  This was 

lived by the early Christians, and as a result, people said: 

"See how the Christians love each other!" 

The three Divine Persons are distinct from each other.  

We assign to each of them roles: The Father is the Creator, 

the Son is the Redeemer, and the Holy Spirit is the 

Paraclete/Sanctifier. Although this is correct, we cannot say 

that the Father is not involved in redemption done by the 

Son, or the Son is not part of the work of creation, and so 

forth.  This is quite incorrect.  This would result in dividing 

the Trinity into three parts.  Rather, what should be 

emphasized is the unity of the Persons because God is love.  

The three Persons are only one God.  Creation, Redemption 

and Sanctifying are functions of the same God, and they 

intertwine, influence and complement each other.  St. Paul 

used the image of the body, with many parts but still only 

one body.  For instance, the action of the hand is not 

attributed to the hand alone but to the whole body.  It is the 

whole person doing the whole action.  The credit goes to the 

whole body, the entire person. 

The Trinity is the perfect model for our communities, 

parishes, and especially our own families.  The trend of the 

world now is towards division and becoming self-sufficient.  

Divorce and marital separations are rampant.  In search for 

economic stability, families are divided.  The children are 

taught to live independently as soon as possible.  The 

prospect is never encouraging. Lacking the basic foundation 

of a strong family, young people go through life without 

clear direction and stability.  One broken family leads to 

multiple broken families in the next generation.  This is not 

according to the will and plan of God.  He wants us to live 

in family, united in love, peace and harmony.  The family is 

supposed to be the clear and concrete reflection of the 

family of God the Father, the Son and the Holy Spirit.  This 

is very clear in the example of the Holy family of Jesus, 

Mary and Joseph. Remember: the only key to this is Love. 

Dear God the Father, The Son and The Holy Spirit is in 

essence one entity of love.  We humble ourselves before 

You.  Help us to always remain attached to You, The True 

Vine, so that we may receive all that You have in store for 

us.  Help us to always bear good fruits as our Heavenly 

Father wishes.  Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEY OF FAITH 
 

MỪNG NGÀY HIỀN PHỤ 
Chúa Nhật - Ngày 19 Tháng 6, 2022 

Chúa Nhật tuần tới, ngày 19 tháng 6, 2022 toàn quốc 

Hoa Kỳ dành riêng một cuối tuần để mừng Ngày Hiền 

Phụ: nhắc nhở con cái nhớ đến công ơn dưỡng dục và sự 

chở che bảo vệ từ mối tình thương yêu của người cha.  
Xin kính mời toàn thể cộng đồng dân Chúa Giáo Xứ 

Maria Nữ Vương Việt Nam hiệp dâng lời cầu nguyện 

cho những bậc phụ huynh khả kính, và tất cả những 

người cha của mọi gia đình trong giáo xứ vào các Thánh 

lễ Chúa Nhật tuần tới.  
Đặc biệt Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin trân trọng 

kính mời toàn thể Quý Cố, Quý Ông, Quý Đoàn Viên 

mặc đồng phục đến tham dự Thánh Lễ lúc 8giờ sáng 

Chúa Nhật để đón nhận Ơn Lành của Thiên Chúa, qua 

lời cầu nguyện của toàn thể giáo xứ và Ơn Phúc Lành từ 

Cha Chính Xứ. 
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CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO MÙA HÈ 
Trong suốt Mùa Hè năm nay, Giáo xứ chúng ta luôn có 

chương trình sinh hoạt thể thao linh động trên khu đất trống 
Đài Đức Mẹ bên kia nhà thờ; để các bạn trẻ và người lớn 
trong giáo xứ có cuộc sống vui nhộn, ra chơi thể thao hàng 
tuần.  Trong sân thể thao, Giáo xứ có nhạc vui, có thức ăn 
và nước uống để tăng thêm hào khí cho mọi người.  Khi đến 
sân thể thao, Giáo xứ cũng đặt các ghế ngồi thoải mái để 
mọi người có thể an tọa theo dõi thể thao và khích lệ tinh 
thần cho nhau.     

Chương trình Thể Thao:  Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy, và 
Chúa Nhật trong 3 tháng hè từ 5:00giờ chiều đến 8:00giờ 
tối. 

Các môn Thể Thao:  đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, cầu 
lông và bóng ném. 

Xin quý phụ huynh các gia đình trong giáo xứ chúng ta 
khuyến khích và chuyển thông báo ra cho hết mọi người, 
giới trẻ, các cầu thủ, và người lớn trong giáo xứ chúng ta 
đến chơi thể thao trong mùa hè này.  Nếu quý vị cần thêm 
thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ văn phòng giáo xứ 
theo số phone (504) 254-5660 hoặc Cha Phó Thiện theo 
email tnguyen@nds.edu. 

BỔN MẠNG KHU GIOAN  

SINH NHẬT THÁNH GIOAN 

Thứ Năm, ngày 23/6/2022 Giáo hội đã chuyển ngày để 

mừng riêng lễ kính Sinh Nhật Thánh Gioan, cũng là Bổn 

Mạng Khu Gioan, Hội Cựu Gioan và Toán 1 Đoàn Liên 

Minh Thánh Tâm.  Ban Chấp Hành Khu Gioan, Hội Cựu 

Gioan và Toán 1 xin trân trọng kính mời Cha Chính Xứ, 

Quý Khu, Quý Đoàn Thể, và cộng đồng dân Chúa đến hiệp 

dâng Thánh Lễ lúc 6giờ chiều Thứ Năm tại nhà thờ để cầu 

nguyện cho mọi người trong Khu, trong Hội, và trong Toán. 
 

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 

MỪNG BỔN MẠNG 

Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu năm nay sẽ vào Thứ 

Sáu, ngày 24/6/2022, cũng là Bổn Mạng của Phong Trào 

Liên Minh Thánh Tâm.   

Ban Chấp Hành Đoàn LMTT Thánh Simon Phan Đắc 

Hoà xin trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý 

Đoàn Viên và gia đình đến tham dự Thánh Lễ lúc 6giờ 

chiều Thứ Sáu, ngày 24/6/2022 tại Thánh Đường Giáo Xứ, 

để cầu nguyện cho anh em trong đoàn được lòng yêu mến 

Thánh Tâm Chúa và phụng sự Ngài hết lòng.  

Đoàn cũng xin thân ái kính mời tất cả quý đoàn viên, phu 

nhân, và gia đình đến hiệp dâng Thánh Lễ trong Ngày Họp 

Mặt Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm tại Giáo Xứ Thánh 

Giuse, bên Woodlawn, lúc 10giờ sáng Chúa Nhật, ngày 

26/6/2022. 

Xin Quý Đoàn Viên cố gắng có mặt tại nhà thờ Thánh 

Giuse trước 9giờ30 sáng để chuẩn bị cuộc rước Thánh Tâm 

Chúa trước Thánh lễ. 

THÔNG TIN CỦA GIÁO XỨ 
 

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 
Tháng Sáu được Giáo hội dành kính Thánh Tâm Chúa 

Giêsu. Thánh Tâm là Chúa Giêsu Đại dương Lòng Thương 

Xót của Ngài, nơi đã tuôn chảy Máu và Nước đến giọt cuối 

cùng, và là nguồn ân sủng cho các linh hồn. 

Trong những ngày của Tháng 6, Giáo xứ kính mời mọi 

người dành thời giờ đến với Thánh Thể - Thánh Tâm Chúa 

tại nhà thờ hàng ngày để dâng lời cầu nguyện và nối kết đời 

sống vào với Thánh Tâm Chúa. 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng Giàu Lòng Thương 

Xót, xin thương xót chúng con, xin giúp chúng con đón 

nhận tình yêu bao la và vô điều kiện của Ngài để chúng con 

có thể cảm nghiệm được lòng thương xót của Ngài.   Amen! 

LỄ BỔN MẠNG 

BAN THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ 

Chúa Nhật tuần tới, Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa 

Kitô, cũng là Bổn Mạng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể của 

giáo xứ.  Xin trân trọng kính mời Cha Chính Xứ, Quý Cha, 

Thầy Phó Tế, Hội Đồng Giáo Xứ, Ban Chấp Hành Quý 

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

tham dự Thánh Lễ vào lúc 8giờ Sáng Chúa Nhật, ngày 

19/6/2022 để cám tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các Thừa 

Tác Viên trong ban đã hy sinh dấn thân phục vụ hết lòng 

cho giáo hội.  

Giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam và Tổng Giáo Phận 

New Orleans xin chân thành ghi ơn các Thừa Tác Viên đã 

dành nhiều thời giờ trong tinh thần dấn thân và lòng mến 

yêu của quý vị hàng ngày mang Chúa đến cho mọi người 

thật là món quà quý giá vô biên.  Nguyện xin Thiên Chúa 

luôn ban muôn hồng ân và sức khoẻ dồi dào xuống trên các 

Thừa Tác Viên là khí cụ đắc lực của Chúa Kitô. 

Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể xin trân trọng thông báo 

và kính mời Quý Tác Viên bớt chút thời giờ đến tham dự 

giờ Chầu Thánh Thể và Tĩnh Tâm vào sau Thánh Lễ chiều 

Thứ Năm 17/6/2022 tại nhà thờ để dọn tâm hồn mừng Lễ 

Bổn Mạng Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. 

Chương Trình Văn Nghệ  
Ngày Thi Đua Câu Cá 

Fishing Rodeo & Entertainment 

Từ 1giờ00 trưa Chúa Nhật 12/6/2022, Fishing Rodeo 

sẽ khai mạc Chương Trình Văn Nghệ và tiệc mừng. 

Văn Nghệ Giúp Vui:  Ban Nhạc Trùng Dương đảm trách 

 Ca Sĩ Kim Anh, Vi Vu, Thanh Hằng 

 Ca Sĩ Thu Can, Lê Phan, Hoàng Linh, Bùi Tuyền, 

Thanh Toàn, Minh Tuấn, Quốc Khởi.... 

Ban Tổ Chức Fishing Rodeo trân trọng kính mời tất 

cả quý hội đoàn, quý ông bà, và anh chị em nhớ dành giờ 

của ngày đặc biệt này để ra "Sân Nhà Thờ Tạm" hiệp 

lòng chung vui bên nhau, ăn gỏi cá và vui hưởng buổi 

sinh hoạt văn nghệ ngày Fishing Rodeo trong giáo xứ. 

mailto:tnguyen@nds.edu
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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 19 tháng 6, 2022 

Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Công 

Đôminicô Trần Văn Thuyết  

Maria Bùi Thị Chiến 

Phêrô Nguyễn Văn Tần 

Giuse Bùi Văn Thất 

Phêrô Nguyễn Thanh Hoà 

Maria Nguyễn Thị Hạt 

Giuse Phạm Văn Võ 

Đôminicô Lưu Đình Huề 

Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thắng 

Maria Trần Thị Rất 

Maria Nguyễn Thị Lái 

Phêrô Nguyễn Thái Hải 

Anna Trần Thị Nhu 

Anna Nguyễn Thị Tình 

Giuse Mai Văn Bào 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 04 & 05 tháng 6, 2022 

June 4
th

 & 5
th

, 2022 

       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 04 & 05.6.2022:        $11,362.
00

 

Đợt II:  Quỹ ĐTC Peter's Pence:     $5,681.
00

 

 

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ 

Ẩn Danh       $200.
00

 

A. Trần Văn Hùng       $50.
00

 

Ẩn Danh         $50.
00

           

Ẩn Danh            $20.
00

 

Ẩn Danh             $20.
00

 

 

DÂNG CÚNG XÂY ĐÀI ĐỨC MẸ 
  

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 ở Slidell đông khách, vui vẻ, cần thêm thợ Full-time  

và Part-time.   Bao lương ăn chia/ bảo đảm income cao  

quanh năm $1,000 - $1,600/tuần; và trả vacation bonus week. 

Liên hệ:  504. 432. 7272 / 985. 295. 2032 

 

NOW HIRING 
Machine Operators, Warehouse, Assembly 

Health Insurance, 401K, Full Benefit packages 
Advanced Cutting Solutions, LLC 

14100 Chef Menteur Hwy. NOLA 70129 

(504) 717-5722 / (716) 432-8922 or 

Email resume NOLAHR@ACSKITS.COM 

CẦN BÁN TIỆM 
Tiệm Grocery rộng, lớn, bán hot food và thịt. 

Tiệm có License Bia Rượu, Thuốc lá, Foodstamp 

Thật lòng xin gọi:  Anh Tiến: (504) 288 – 1146 

 

CẦN THỢ NAILS 
Tiệm Nails 4 You ở McComb, MS, 

đang cần Thợ Chính và Thợ Phụ.  Income cao, ổn định, 

chỗ làm thoải mái, sạch sẽ, chủ trẻ dễ tính. 

Có chỗ cho thợ ở xa - bao lương ăn chia 

Xin Liên Lạc A.Toàn: (504) 931 - 7852 

7/8 

6/8 

7/8 

CẦN THỢ NAILS 
Tiệm Nails & Spa ở Gentilly 

Tiệm cần Thợ Chính và Thợ Phụ.   Bao Lương  

từ $170 tới $200 mỗi ngày trên mức ăn chia 6/4 

Xin Liên Lạc: (504) 722 - 8199 

2/4 

2/6 

CẦN NGƯỜI LÀM 
Tiệm bán Seafood và thức ăn – food-to-go store 

Cần người Cashier - tính tiền Full-time. 

Liên Lạc Anh Huy: (504) 261 - 4309 

               Anh Thiện (504) 274 - 8553 

LSU Room for Rent 
Closed to Campus & Bus round/ Condo gate security 

Call:  (504) 473 – 4781 / (504) 255-5950 

 

1/2 
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                          ĐÁP CA 
 

 Đáp:      Lạy Thiên Chúa, chúng con lạ lùng thay 

   Danh Ngài khắp cõi trời. 
 

1.    Kìa cõi trời cao xanh tay Chúa tác thành thì loài người 

là chi mà Chúa Trời yêu thương.    Đáp 

2.    Từ muôn miệng thơ nhi vang khúc ca ngợi và tầng trời 

hoà ca lời tán tụng Gia-vê.    Đáp 

3.    Vầng trăng và muôn sao thác núi sông hồ bầu trời và 

biển khơi cùng tán tụng Gia-vê.     Đáp 

4.    Kìa muôn loài chim muông hoa trái thơm lừng là tặng 

vật Ngài ban:  tình Chúa thật vô biên.    Đáp 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GIÁO XỨ NGUYỆN CẦU 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh! 

Xin Chúa huấn đúc thêm vững mạnh đức tin cho 

chúng con, giúp chúng con luôn biết khiêm nhường sống 

tín thác vào Chúa và phó dâng mọi hoàn cảnh trong sự 

quan phòng của Ngài.  Xin Chúa xót thương và tha 

thứ cho chúng con khi đã có nhiều lúc cứng lòng hoặc 

kém tin.  Cúi xin Ba Ngôi Cực Thánh liên kết chúng con 

và mọi người nên một trong Đức Giêsu Kitô; để trọn đời 

chúng con sống với Ngài và ở trong Ngài.    Amen! 
Bảo trợ Đèn Chầu cầu nguyện:   70.00/tuần 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Đèn Chầu Canh Thức trong tuần này do:  

Vợ và Các Con 

 Xin thắp sáng suốt tuần  

   để cầu nguyện cho: 

Linh Hồn Phêrô 

Huỳnh Văn Trung 

Các Linh Hồn Tiên Nhân 

    và 

Cầu Bình An cho Gia Đình 

ĐÈN CHẦU CANH THỨC 
SANCTUARY LAMP 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tuần Lễ: 12.6. 2022   –   19. 6. 2022 

June 12
th

, 2022   –   June 19
th

, 2022 

12.   CHÚA NHẬT LỄ KÍNH CHÚA BA NGÔI 

  The Most Holy Trinity Sunday 

 Cn 8: 22 - 31        Tv 8: 4 - 9 

 Rm 5: 1 - 5 

 Ga 16: 12 - 15 

13.  Thứ Hai:  Thánh Antôn Pađôva, Lm, TsHt, Lễ nhớ 

   Monday:  St. Anthony of Padua, Pst, DrC. 

14.  Thứ Ba:  Tuần XI Mùa Thường Niên 

    Tuesday:  Ordinary Weekday 

15.  Thứ Tư:  Tuần XI Mùa Thường Niên 

        Wednesday:  Ordinary Weekday 

16.  Thứ Năm:  Tuần XI Mùa Thường Niên 

    Thursday:  Ordinary Weekday 

17.  Thứ Sáu:  Tuần XI Mùa Thường Niên 

   Friday:  Ordinary Weekday 

18.  Thứ Bảy:  Tuần XI Mùa Thường Niên 

    Saturday:  Ordinary Weekday 

19.   CHÚA NHẬT LỄ KÍNH  

        MÌNH và MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 

  The Most Holy Body & Blood of Christ Sunday 

 St 14: 18 - 20        Tv 109: 1 - 4 

 1Cr 11: 23 - 26 

 Lc 9: 11b - 17 

LỊCH PHỤNG VỤ 

LITURGICAL CALENDAR 

BA NGÔI CỰC THÁNH BA NGÔI CỰC THÁNH 
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LỄ KÍNH CHÚA BA NGÔI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

DÒNG SÔNG YÊU THƯƠNG 
Nói đến Chúa Ba Ngôi, chúng ta thường nghĩ ngay đến 

một đề tài cao siêu, khó hiểu. Đối với nhiều người tín hữu, 

xem ra Chúa Ba Ngôi không có liên quan gì nhiều đến đời 

sống của họ. Thực ra, màu nhiệm Chúa Ba Ngôi tuy vượt trí 

khôn của con người, nhưng có mối liên hệ mật thiết với đời 

sống người Kitô hữu. Trọn vẹn đời sống của người tin Chúa 

được bao bọc trong mầu nhiệm này. Nói cách khác, Chúa Ba 

Ngôi là nguồn mạch và là đích điểm của cuộc đời chúng ta, 

có nghĩa nhờ Chúa Ba Ngôi mà chúng ta tồn tại hiện hữu, và 

rồi lý tưởng mà chúng ta đang cố gắng đạt tới là hạnh phúc 

thiên đàng cũng là Chúa Ba Ngôi. Bởi lẽ, hạnh phúc thiên 

đàng là được sống trong Chúa Ba Ngôi, nơi có hạnh phúc 

viễn mãn tràn trề. 

Nói đến Chúa Ba Ngôi là chúng ta đề cập tới một lãnh 

vực thuần thuý trừu tượng thiêng liêng. Để có thể hiểu được, 

chúng ta phải dùng phương pháp “loại suy”, tức là so sánh 

với những thực tại trong cuộc sống hữu hình. Hình ảnh dòng 

sông là một trong nhiều hình ảnh được dùng để suy tư về 

Chúa Ba Ngôi. Hình ảnh này diễn đạt ân sủng phong phú 

của Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng thời cho thấy đời sống nội 

tâm của người tín hữu trong Chúa Ba Ngôi là điều cần thiết 

như thế nào. 

Con sông mang dòng nước phù sa đến tưới cho các cánh 

đồng, cho các vườn cây được tươi tốt và đơm bông kết trái. 

Dòng sông cũng mang sự sống đến cho con người và mọi 

loài. Chúng ta thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó mình 

không có chút nước nào để dùng thì cuộc sống sẽ ra sao? 

Thiên Chúa Cha chính là cội nguồn của dòng sông, và 

Người đổ vào dòng sông nguồn nước phù sa mầu mỡ là tình 

yêu và ân sủng của Người. Chúa Giêsu chính là dòng sông 

chứa đựng nguồn nước tình yêu và ân sủng ấy. Và Chúa 

Thánh Thần là sức đẩy để nguồn nước tình yêu chảy đến các 

tâm hồn. Như con cá sẽ không sống được nếu nó nhảy ra 

khỏi dòng sông. Như cây cối sẽ không thể tươi tốt và đơm 

bông kết trái nếu nó không hút lấy sự sống từ dòng sông 

mang lại. Càng ở xa dòng sông, cánh đồng càng dễ nứt nẻ và 

khô cháy. Cũng vậy, con người sẽ không thể sống được nếu 

tách ra khỏi dòng sông tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa 

Ba Ngôi. 

Tác giả sách Châm ngôn (Bài đọc I) diễn tả với chúng ta 

về Đức Khôn ngoan. Giáo huấn Kitô giáo nhận ra nơi Đức 

Khôn ngoan được loan báo trong Cựu ước là chính Đức 

Giêsu Kitô thành Nagiarét. Người là sự Khôn ngoan của 

Thiên Chúa, hiện hữu từ ngàn đời và cùng với Chúa Cha 

sáng tạo vũ trụ này. Qua màu nhiệm Nhập thể, Đức Khôn 

ngoan của Thiên Chúa đã làm người để chung chia thân 

phận con người với chúng ta. Người đang cùng Chúa Cha, 

Đấng là nguồn mạch của dòng sông yêu thương, làm cho 

tình yêu tuôn chảy vào lòng thế giới, giúp cho những ai 

thành tâm thiện chí kiếm tìm chân lý, được hưởng muôn 

phúc lành do dòng sông ấy mang lại. Cùng cộng tác với 

Chúa Cha và Chúa Con, có Chúa Thánh Thần là tình yêu, 

được “tuôn đổ vào lòng chúng ta” (Bài đọc II). Nhờ Chúa 

Thánh Thần, chúng ta được ơn soi sáng để đón nhận giáo 

huấn của Chúa Giêsu, đồng thời qua Chúa Giêsu để đến với 

Chúa Cha, là nguồn gốc của muôn vật muôn loài. Chúa 

Thánh Thần chính là quà tặng, là ân ban của Đức Giêsu, như 

lời Người hứa với các tông đồ trong giờ phút ly biệt. “Khi 

nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật 

toàn vẹn” (Bài Tin Mừng). Nhờ Chúa Thánh Thần, các tông 

đồ thời xa xưa và chúng ta hôm nay có thể sống theo sự thật. 

Chúng ta vừa mừng lễ Hiện Xuống để suy tư về hoạt động 

của Ngôi Ba Thiên Chúa trong vũ trụ và trong đời sống con 

người. 

Như vậy, cả ba bài đọc của Phụng vụ hôm nay đều diễn 

tả hoạt động của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần 

trong đời sống cá nhân của người tín hữu. Sống trong Chúa 

Ba Ngôi là được dìm mình trong dòng sông ân sủng, dòng 

sông yêu thương. Cũng như dòng sông mang lại sức sống và 

sự phì nhiêu, sự liên kết mật thiết với Chúa Ba Ngôi giúp 

chúng ta càng ngày càng tăng trưởng trong Đức Tin, Đức 

Cậy, Đức Mến. 

“Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”, mỗi khi làm 

dấu Thánh giá, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba 

Ngôi. Dấu Thánh giá không phải là một phù phép bùa chú 

hay một việc làm chiếu lệ vô ý thức, nhưng đó là lời cầu 

nguyện tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng thời là một lời 

tâm nguyện nói lên ước muốn của chúng ta được sống trong 

tình yêu viên mãn của Thiên Chúa. 

Thánh Phaolô khuyên chúng ta, nhờ sống trong Chúa Ba 

Ngôi mà chúng ta có sức mạnh để chịu đựng những gian nan 

thử thách. Không chỉ chịu đựng, mà chúng ta còn tự hào khi 

gặp cảnh gian truân (Bài đọc II). Đó là trường hợp các tông 

đồ và các thánh tử đạo. Các ngài đã can đảm trước bạo lực 

và cường quyền, và tràn đầy niềm vui khi chịu đau khổ. 

Được như vậy, là nhờ các ngài luôn xác tín vào tình yêu của 

Chúa. 

Xin Chúa cho chúng ta được sống trong dòng sông ân 

sủng của Ba Ngôi Thiên Chúa, nhờ vậy, đời sống chúng ta 

sẽ luôn tìm thấy an bình. Sống trong dòng sông này, chúng 

ta sẽ “như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ 

an vui” (Tv 131,2). 

Gm. Giuse Vũ Văn Thiên 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
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THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG GIỚI TRẺ 
Có một điều thường khiến các bạn trẻ ngày nay băn 

khoăn, đó là làm sao nhận ra một tình yêu chân thực, làm 

sao không bị chóa mắt bởi những ảo ảnh, không bị lừa dối 

bởi những ngọt ngào, để rồi vỡ mộng. 

Trong tuần Lễ Kính Chúa Ba Ngôi hôm nay, bài Tin 

Mừng gợi cho giới trẻ chúng ta một số tiêu chuẩn, là mời 

từng người trẻ chúng ta nhìn vào "Tình Yêu của Thiên 

Chúa" và nối kết đời sống mình vào với Ngài.  Tình yêu 

chân thực là tình yêu hiến trao: "Thiên Chúa đã yêu thế gian 

đến nỗi đã trao ban Con Một của Ngài..."  Không phải chỉ là 

trao một quà tặng, hay một cái gì ở ngoài mình, nhưng là 

trao đi một điều thiết thân và quý báu. 

Điều quý báu nhất của Thiên Chúa Cha là ban chính 

người Con Một của Ngài, là Đức Giêsu Kitô, trao cho con 

người trên thế gian.  Khi Chúa Cha đã trao Chúa Con cho 

con người, đặc biệt là cho người trẻ chúng ta, Đấng đã thay 

thế đời sống chúng ta bị treo trên thập giá, Thiên Chúa đã 

trao cho người trẻ chúng mình đúng là chính bản thân của 

Ngài.   Thiên Chúa chấp nhận Con Ngài phải chết để con 

người được sống.  Vậy đời sống của giới trẻ chúng ta ngày 

nay phải như thế nào?  Tin chắc từng người sống phải có 

một lập trường vững vàng, sống chân thành, và sống nối kết 

tình yêu mình vào với Chúa. 

Tình yêu chân thực chẳng hề biết giữ lại cho mình.  Tình 

yêu chân thực là tình yêu chia sẻ, tình yêu mong hạnh phúc 

cho người mình yêu: "... để bất cứ ai tin vào Chúa Con ấy 

thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời." 

Sự sống muôn đời đã bắt đầu từ đời này. 

Được sống là được đưa vào thế giới thần linh, được chia 

sẻ hạnh phúc của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa không 

muốn cho ai phải trầm luân. Nếu có ai hư mất hay bị luận 

phạt thì không phải là vì Thiên Chúa độc ác, nhưng chỉ vì 

Ngài tôn trọng tự do con người. Con người có thể tin hay từ 

chối, mở ra hay khép lại trước sự sống được trao ban.  

Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là Tình Yêu.  

Một Tình Yêu chia sẻ chan hoà giữa Ba Ngôi: Cha trao tất 

cả cho Con, Con dâng tất cả cho Cha. Thánh Thần là sự 

thông hiệp giữa Cha và Con.  Một Tình Yêu tràn ngập cả vũ 

trụ: Thiên Chúa là Tình Yêu sáng tạo khi Ngài dựng nên con 

người theo hình ảnh Ngài; Ngài là Tình Yêu cứu độ khi 

Ngài muốn thứ tha cho ta qua Đức Giêsu; Ngài là Tình Yêu 

thánh hóa khi Ngài muốn ban cho ta sức sống mới trong 

Thánh Thần. 

Ngày xưa, trong câu chuyện của Cha Anthony deMello 

có lần kể lại một con cá nhỏ tung tăng bơi lội trong biển cả 

tuy nhiên hàng ngày vẫn thắc mắc và đi tìm.  Nhưng rồi vì 

tính tò mò thúc đẩy, một ngày nọ cá nhỏ tiến gần ra biển 

sâu, tình cờ gặp một con cá lớn và hỏi: "Thưa ông, xin ông 

cho con biết biển cả là ở chỗ nào vậy ông?"  Nhìn vào cậu 

cá bé vừa hỏi, ông cá lớn thấy buồn cười và trả lời: "Này 

cháu ơi!  Chúng ta hàng ngày và cả đời mình vẫn đang 

sống, cũng như đang bơi lội trong biển cả là chính nơi này 

đây!  Nếu cháu muốn biết rõ biển cả như thế nào hoặc biển 

cả ở chỗ nào thì đừng quá thắc mắc hỏi han nhiều nữa mà 

phải cảm nhận."  Khi nghe ông cá lớn cho biết chi tiết xong, 

cậu cá nhỏ tiếp tục vui thú bơi lội đi khắp nơi như đã nhận 

thấy mình đang vùng vẫy trong một biển cả của tình yêu. 

Các bạn trẻ thân mến!  Câu chuyện cuộc đời con cá nhỏ 

trong biển cả và đời sống của những người trẻ chúng ta cũng 

có một căn bản giống nhau.  Con người được Thiên Chúa 

dựng nên giống hình ảnh của Ngài.  Hàng ngày được sống 

hạnh phúc bơi lội trong biển cả tình yêu của Ngài trong trần 

gian.  Như con cá nhỏ được ông cá lớn cho biết biển cả 

chính là biển sống cho mình, thì mỗi người trẻ chúng ta 

cũng được mời gọi nhận thức mình đang sống và hàng ngày 

bơi lội trong thế giới của Thiên Chúa.  Cần để cho cái tôi 

của mình được hòa tan trong nước, đừng quá thắc mắc cả 

đời cứ đi tìm, mà phải hiểu biết và sống kết hợp vào với 

Chúa.  

Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm.  Lý trí loài 

người khó mà hiểu biết cho tường tận được.  Con người 

chúng ta không hiểu biết Thiên Chúa bằng lý trí nhưng bằng 

cảm nhận trong tình yêu.  Thật vậy, chỉ khi người trẻ chúng 

ta yêu mến Thiên Chúa thì chúng ta mới hiểu và biết Chúa.  

Chỉ có sự hiểu biết như vậy mới làm cho ta thỏa lòng thỏa 

trí.  Vì Thiên Chúa là Tình Yêu.  Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba 

Ngôi là một mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu. 

Thiên Chúa là Tình Yêu, nghĩa là Ngài không đơn độc 

một mình.  Ngài đang sống hoà đồng với giới trẻ chúng ta.  

Nếu như Ngài đơn độc một mình thì Ngài sẽ yêu một mình 

Ngài một cách ích kỷ vô cùng.  Nhưng Ngài là cả 3: Cha, 

Con và Thánh Thần.  Là ba, nhưng cả ba hoàn toàn yêu 

thương hiến tặng sự sống, hoàn toàn tương quan với nhau, 

hiệp nhất với nhau: Cha hoàn toàn là của Con, Con hoàn 

toàn là của Cha và mối tương quan tình yêu và sự sống này 

giữa Cha và Con là Chúa Thánh Thần. 

Giới trẻ chúng ta sẽ mãi mãi xa lạ với Thiên Chúa nếu 

chúng ta xa lạ với tình yêu. "Ai không yêu thì không biết 

Thiên Chúa" (1Ga 4,8).  Ai không ở lại trong tình yêu thì 

cũng không ở lại trong Thiên Chúa (x. 1Ga 4,16).  Ước gì 

đời ta được tưới gội bởi Tình yêu, để mọi việc chúng ta làm 

đều bắt nguồn từ Tình yêu và quy hướng về Tình yêu.  Ước 

gì người trẻ chúng ta là những chứng nhân cho Thiên Chúa 

Tình yêu bằng một đời sống cảm nhận, hiến trao, và chia sẻ. 

Tâm tình Giới Trẻ 

MỤC VỤ GIỚI TRẺ 
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THE MOST HOLY TRINITY SUNDAY 

Year C 

THE HOLY TRINITY IS OUR LOVES 
The four Gospels mention the three Divine Persons.  But 

there is no direct mention of the term Most Holy Trinity. 

Instead they all insist on one important truth about God: 

God is love.  This is truly precise because the key towards 

the understanding of the Trinity is love.  It is the key to the 

unity of the three Divine Persons.  How come that the three 

Persons are one God?  If it is one, it is one; if it is three, it is 

three.  How did it happen that three become one, and one is 

three?  The answer is love.  This is true in our own 

experience.  When a man and a woman, though totally 

different and distinct individuals, are in love, they become 

one.  The woman loses her surname and they are called Mr. 

and Mrs..  In marriage, Jesus said: "From now on you are 

not anymore two but one; what God has joined together let 

no man separate."  If the limited and imperfect love of the 

man and woman makes them one, then it is but logical to 

conclude that the perfect love of Father, Son and Holy Spirit 

makes them also perfectly one.  Love unites.  So love is the 

essence of the One and Triune God.  There is unity and 

trinity in God because God is love. 

True love is not just a feeling or emotion.  The only 

description of love is total self-giving: "For God so loved 

the world that He gave His only Son…"  Yet this giving is 

intended for a purpose: "…so that those who believe in Him 

might be saved."  God loves us for the most sublime 

purpose: salvation. In order to save us because of His love 

for us, He gave us His only-begotten Son.  That is the 

essence of love.  We see this in people who truly love.  They 

are ready to sacrifice themselves and even offer their lives 

so that others may live and be saved.  Love should lead to 

salvation.  That is true love.  And the Apostle St. John said: 

"Children, let us love, not in word or speech but in deed and 

truth" (1Jn 3:18).  "No one has ever seen God. Yet, if we 

love one another, God remains in us, and his love is brought 

to perfection in us" (1Jn 4:12). "God is love, and whoever 

remains in love remains in God and God in him" (1Jn 

4:16b). So when we truly love according to the command 

and example of Jesus ("A new commandment I give unto 

you, that you love one another as I have loved you."), we 

become members of the family of God the Father, the Son 

and the Holy Spirit.  We become clear images of God.  That 

is the only genuine mark of a Christian and a child of God: 

Love. This is the single most important ingredient for us 

being "created in the image and likeness of God."  This was 

lived by the early Christians, and as a result, people said: 

"See how the Christians love each other!" 

The three Divine Persons are distinct from each other.  

We assign to each of them roles: The Father is the Creator, 

the Son is the Redeemer, and the Holy Spirit is the 

Paraclete/Sanctifier. Although this is correct, we cannot say 

that the Father is not involved in redemption done by the 

Son, or the Son is not part of the work of creation, and so 

forth.  This is quite incorrect.  This would result in dividing 

the Trinity into three parts.  Rather, what should be 

emphasized is the unity of the Persons because God is love.  

The three Persons are only one God.  Creation, Redemption 

and Sanctifying are functions of the same God, and they 

intertwine, influence and complement each other.  St. Paul 

used the image of the body, with many parts but still only 

one body.  For instance, the action of the hand is not 

attributed to the hand alone but to the whole body.  It is the 

whole person doing the whole action.  The credit goes to the 

whole body, the entire person. 

The Trinity is the perfect model for our communities, 

parishes, and especially our own families.  The trend of the 

world now is towards division and becoming self-sufficient.  

Divorce and marital separations are rampant.  In search for 

economic stability, families are divided.  The children are 

taught to live independently as soon as possible.  The 

prospect is never encouraging. Lacking the basic foundation 

of a strong family, young people go through life without 

clear direction and stability.  One broken family leads to 

multiple broken families in the next generation.  This is not 

according to the will and plan of God.  He wants us to live 

in family, united in love, peace and harmony.  The family is 

supposed to be the clear and concrete reflection of the 

family of God the Father, the Son and the Holy Spirit.  This 

is very clear in the example of the Holy family of Jesus, 

Mary and Joseph. Remember: the only key to this is Love. 

Dear God the Father, The Son and The Holy Spirit is in 

essence one entity of love.  We humble ourselves before 

You.  Help us to always remain attached to You, The True 

Vine, so that we may receive all that You have in store for 

us.  Help us to always bear good fruits as our Heavenly 

Father wishes.  Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEY OF FAITH 
 

MỪNG NGÀY HIỀN PHỤ 
Chúa Nhật - Ngày 19 Tháng 6, 2022 

Chúa Nhật tuần tới, ngày 19 tháng 6, 2022 toàn quốc 

Hoa Kỳ dành riêng một cuối tuần để mừng Ngày Hiền 

Phụ: nhắc nhở con cái nhớ đến công ơn dưỡng dục và sự 

chở che bảo vệ từ mối tình thương yêu của người cha.  
Xin kính mời toàn thể cộng đồng dân Chúa Giáo Xứ 

Maria Nữ Vương Việt Nam hiệp dâng lời cầu nguyện 

cho những bậc phụ huynh khả kính, và tất cả những 

người cha của mọi gia đình trong giáo xứ vào các Thánh 

lễ Chúa Nhật tuần tới.  
Đặc biệt Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin trân trọng 

kính mời toàn thể Quý Cố, Quý Ông, Quý Đoàn Viên 

mặc đồng phục đến tham dự Thánh Lễ lúc 8giờ sáng 

Chúa Nhật để đón nhận Ơn Lành của Thiên Chúa, qua 

lời cầu nguyện của toàn thể giáo xứ và Ơn Phúc Lành từ 

Cha Chính Xứ. 
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CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO MÙA HÈ 
Trong suốt Mùa Hè năm nay, Giáo xứ chúng ta luôn có 

chương trình sinh hoạt thể thao linh động trên khu đất trống 
Đài Đức Mẹ bên kia nhà thờ; để các bạn trẻ và người lớn 
trong giáo xứ có cuộc sống vui nhộn, ra chơi thể thao hàng 
tuần.  Trong sân thể thao, Giáo xứ có nhạc vui, có thức ăn 
và nước uống để tăng thêm hào khí cho mọi người.  Khi đến 
sân thể thao, Giáo xứ cũng đặt các ghế ngồi thoải mái để 
mọi người có thể an tọa theo dõi thể thao và khích lệ tinh 
thần cho nhau.     

Chương trình Thể Thao:  Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy, và 
Chúa Nhật trong 3 tháng hè từ 5:00giờ chiều đến 8:00giờ 
tối. 

Các môn Thể Thao:  đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, cầu 
lông và bóng ném. 

Xin quý phụ huynh các gia đình trong giáo xứ chúng ta 
khuyến khích và chuyển thông báo ra cho hết mọi người, 
giới trẻ, các cầu thủ, và người lớn trong giáo xứ chúng ta 
đến chơi thể thao trong mùa hè này.  Nếu quý vị cần thêm 
thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ văn phòng giáo xứ 
theo số phone (504) 254-5660 hoặc Cha Phó Thiện theo 
email tnguyen@nds.edu. 

BỔN MẠNG KHU GIOAN  

SINH NHẬT THÁNH GIOAN 

Thứ Năm, ngày 23/6/2022 Giáo hội đã chuyển ngày để 

mừng riêng lễ kính Sinh Nhật Thánh Gioan, cũng là Bổn 

Mạng Khu Gioan, Hội Cựu Gioan và Toán 1 Đoàn Liên 

Minh Thánh Tâm.  Ban Chấp Hành Khu Gioan, Hội Cựu 

Gioan và Toán 1 xin trân trọng kính mời Cha Chính Xứ, 

Quý Khu, Quý Đoàn Thể, và cộng đồng dân Chúa đến hiệp 

dâng Thánh Lễ lúc 6giờ chiều Thứ Năm tại nhà thờ để cầu 

nguyện cho mọi người trong Khu, trong Hội, và trong Toán. 
 

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 

MỪNG BỔN MẠNG 

Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu năm nay sẽ vào Thứ 

Sáu, ngày 24/6/2022, cũng là Bổn Mạng của Phong Trào 

Liên Minh Thánh Tâm.   

Ban Chấp Hành Đoàn LMTT Thánh Simon Phan Đắc 

Hoà xin trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý 

Đoàn Viên và gia đình đến tham dự Thánh Lễ lúc 6giờ 

chiều Thứ Sáu, ngày 24/6/2022 tại Thánh Đường Giáo Xứ, 

để cầu nguyện cho anh em trong đoàn được lòng yêu mến 

Thánh Tâm Chúa và phụng sự Ngài hết lòng.  

Đoàn cũng xin thân ái kính mời tất cả quý đoàn viên, phu 

nhân, và gia đình đến hiệp dâng Thánh Lễ trong Ngày Họp 

Mặt Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm tại Giáo Xứ Thánh 

Giuse, bên Woodlawn, lúc 10giờ sáng Chúa Nhật, ngày 

26/6/2022. 

Xin Quý Đoàn Viên cố gắng có mặt tại nhà thờ Thánh 

Giuse trước 9giờ30 sáng để chuẩn bị cuộc rước Thánh Tâm 

Chúa trước Thánh lễ. 

THÔNG TIN CỦA GIÁO XỨ 
 

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 
Tháng Sáu được Giáo hội dành kính Thánh Tâm Chúa 

Giêsu. Thánh Tâm là Chúa Giêsu Đại dương Lòng Thương 

Xót của Ngài, nơi đã tuôn chảy Máu và Nước đến giọt cuối 

cùng, và là nguồn ân sủng cho các linh hồn. 

Trong những ngày của Tháng 6, Giáo xứ kính mời mọi 

người dành thời giờ đến với Thánh Thể - Thánh Tâm Chúa 

tại nhà thờ hàng ngày để dâng lời cầu nguyện và nối kết đời 

sống vào với Thánh Tâm Chúa. 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng Giàu Lòng Thương 

Xót, xin thương xót chúng con, xin giúp chúng con đón 

nhận tình yêu bao la và vô điều kiện của Ngài để chúng con 

có thể cảm nghiệm được lòng thương xót của Ngài.   Amen! 

LỄ BỔN MẠNG 

BAN THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ 

Chúa Nhật tuần tới, Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa 

Kitô, cũng là Bổn Mạng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể của 

giáo xứ.  Xin trân trọng kính mời Cha Chính Xứ, Quý Cha, 

Thầy Phó Tế, Hội Đồng Giáo Xứ, Ban Chấp Hành Quý 

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

tham dự Thánh Lễ vào lúc 8giờ Sáng Chúa Nhật, ngày 

19/6/2022 để cám tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các Thừa 

Tác Viên trong ban đã hy sinh dấn thân phục vụ hết lòng 

cho giáo hội.  

Giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam và Tổng Giáo Phận 

New Orleans xin chân thành ghi ơn các Thừa Tác Viên đã 

dành nhiều thời giờ trong tinh thần dấn thân và lòng mến 

yêu của quý vị hàng ngày mang Chúa đến cho mọi người 

thật là món quà quý giá vô biên.  Nguyện xin Thiên Chúa 

luôn ban muôn hồng ân và sức khoẻ dồi dào xuống trên các 

Thừa Tác Viên là khí cụ đắc lực của Chúa Kitô. 

Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể xin trân trọng thông báo 

và kính mời Quý Tác Viên bớt chút thời giờ đến tham dự 

giờ Chầu Thánh Thể và Tĩnh Tâm vào sau Thánh Lễ chiều 

Thứ Năm 17/6/2022 tại nhà thờ để dọn tâm hồn mừng Lễ 

Bổn Mạng Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. 

Chương Trình Văn Nghệ  
Ngày Thi Đua Câu Cá 

Fishing Rodeo & Entertainment 

Từ 1giờ00 trưa Chúa Nhật 12/6/2022, Fishing Rodeo 

sẽ khai mạc Chương Trình Văn Nghệ và tiệc mừng. 

Văn Nghệ Giúp Vui:  Ban Nhạc Trùng Dương đảm trách 

 Ca Sĩ Kim Anh, Vi Vu, Thanh Hằng 

 Ca Sĩ Thu Can, Lê Phan, Hoàng Linh, Bùi Tuyền, 

Thanh Toàn, Minh Tuấn, Quốc Khởi.... 

Ban Tổ Chức Fishing Rodeo trân trọng kính mời tất 

cả quý hội đoàn, quý ông bà, và anh chị em nhớ dành giờ 

của ngày đặc biệt này để ra "Sân Nhà Thờ Tạm" hiệp 

lòng chung vui bên nhau, ăn gỏi cá và vui hưởng buổi 

sinh hoạt văn nghệ ngày Fishing Rodeo trong giáo xứ. 

mailto:tnguyen@nds.edu
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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 19 tháng 6, 2022 

Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Công 

Đôminicô Trần Văn Thuyết  

Maria Bùi Thị Chiến 

Phêrô Nguyễn Văn Tần 

Giuse Bùi Văn Thất 

Phêrô Nguyễn Thanh Hoà 

Maria Nguyễn Thị Hạt 

Giuse Phạm Văn Võ 

Đôminicô Lưu Đình Huề 

Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thắng 

Maria Trần Thị Rất 

Maria Nguyễn Thị Lái 

Phêrô Nguyễn Thái Hải 

Anna Trần Thị Nhu 

Anna Nguyễn Thị Tình 

Giuse Mai Văn Bào 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 04 & 05 tháng 6, 2022 

June 4
th

 & 5
th

, 2022 

       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 04 & 05.6.2022:        $11,362.
00

 

Đợt II:  Quỹ ĐTC Peter's Pence:     $5,681.
00

 

 

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ 

Ẩn Danh       $200.
00

 

A. Trần Văn Hùng       $50.
00

 

Ẩn Danh         $50.
00

           

Ẩn Danh            $20.
00

 

Ẩn Danh             $20.
00

 

 

DÂNG CÚNG XÂY ĐÀI ĐỨC MẸ 
  

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 ở Slidell đông khách, vui vẻ, cần thêm thợ Full-time  

và Part-time.   Bao lương ăn chia/ bảo đảm income cao  

quanh năm $1,000 - $1,600/tuần; và trả vacation bonus week. 

Liên hệ:  504. 432. 7272 / 985. 295. 2032 

 

NOW HIRING 
Machine Operators, Warehouse, Assembly 

Health Insurance, 401K, Full Benefit packages 
Advanced Cutting Solutions, LLC 

14100 Chef Menteur Hwy. NOLA 70129 

(504) 717-5722 / (716) 432-8922 or 

Email resume NOLAHR@ACSKITS.COM 

CẦN BÁN TIỆM 
Tiệm Grocery rộng, lớn, bán hot food và thịt. 

Tiệm có License Bia Rượu, Thuốc lá, Foodstamp 

Thật lòng xin gọi:  Anh Tiến: (504) 288 – 1146 

 

CẦN THỢ NAILS 
Tiệm Nails 4 You ở McComb, MS, 

đang cần Thợ Chính và Thợ Phụ.  Income cao, ổn định, 

chỗ làm thoải mái, sạch sẽ, chủ trẻ dễ tính. 

Có chỗ cho thợ ở xa - bao lương ăn chia 

Xin Liên Lạc A.Toàn: (504) 931 - 7852 

7/8 

6/8 

7/8 

CẦN THỢ NAILS 
Tiệm Nails & Spa ở Gentilly 

Tiệm cần Thợ Chính và Thợ Phụ.   Bao Lương  

từ $170 tới $200 mỗi ngày trên mức ăn chia 6/4 

Xin Liên Lạc: (504) 722 - 8199 

2/4 

2/6 

CẦN NGƯỜI LÀM 
Tiệm bán Seafood và thức ăn – food-to-go store 

Cần người Cashier - tính tiền Full-time. 

Liên Lạc Anh Huy: (504) 261 - 4309 

               Anh Thiện (504) 274 - 8553 

LSU Room for Rent 
Closed to Campus & Bus round/ Condo gate security 

Call:  (504) 473 – 4781 / (504) 255-5950 
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