
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. 

 LỄ KÍNH MÌNH & MÁU THÁNH CHÚA        Ngày 19 – 6 – 2022 SỐ:  1962 

  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 

 

Tôn K ính 
 THÁNH THỂ CHÚA KITÔ
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                          ĐÁP CA 
 

 Đáp:      Con là Thượng Tế đến muôn đời,  

theo dòng Mel - ki - sê - đê. 

               Con là Thượng Tế đến muôn đời,  

            theo dòng Mel - ki - sê - đê. 
 

1.    Đức Chúa Trời phán bảo Chúa tôi bên hữu Cha đây con 

hãy ngồi.  Cho đến khi bao quân thù địch Cha đặt làm 

bệ dưới chân con.    Đáp 

2.    Đây vương quyền Chúa Trời phát ban năm tháng uy 

phong thêm lớn rộng.  Vung cánh tay ra oai thần lực, 

Chúa hằng trị vì đến thiên thu.      Đáp 
 
 
 
 
 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GIÁO XỨ NGUYỆN CẦU 

Lạy Thánh Thể Chúa Kitô! 

Xin Chúa giúp chúng con có một trái tim luôn nhạy 

cảm đến sự đói khát tâm hồn của chính mình để chạy đến 

với Thánh Thể Chúa, hiểu được nhu cầu của tha nhân và 

luôn quảng đại mang nguồn sống đến cho mọi người. 

Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn biết cho đi 

chính sự sống mình để gieo mầm sống đức tin cho các thế 

hệ mai sau.    

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Đèn Chầu Canh Thức trong tuần này do:  

Ông Đinh Viết Viện 

 Xin thắp sáng suốt tuần  

   để cầu nguyện cho: 

Linh Hồn Maria 

Các Linh Hồn Tiên Nhân 

    và 

Cầu Bình An cho Gia Đình 

ĐÈN CHẦU CANH THỨC 
SANCTUARY LAMP 

 

 
 

 
 

 

 

Tuần Lễ: 19.6. 2022   –   26. 6. 2022 

June 19
th

, 2022   –   June 26
th

, 2022 

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 

20.  Thứ Hai:  Tuần XII Mùa Thường Niên 

   Monday:  Ordinary Weekday 

21.  Thứ Ba:  Thánh Luy Gonzaga, Ts, Lễ Nhớ 

    Tuesday:  St. Aloysius Gonzaga 

22.  Thứ Tư:  Thánh Paolinô, Gm Thành Nola 

   Thánh Gioan Phisơ, Gm, Tđ. 

   Thánh Tôma Mô, Tđ., Lễ Nhớ 

Wednesday:  St. Paulinus, Bishop of Nola, 

          St. John Fisher, Bsp, & St. Thomas More, Mrt. 

23.  Thứ Năm:  Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 

        Lễ Trọng 
    Thursday:  The Nativity of St. John the Baptist 

24.  Thứ Sáu:  LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

        Lễ Trọng 

   Friday:  The Most Sacred Heart of Jesus 

25.  Thứ Bảy:  Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Lễ Nhớ 

    Saturday:  The Immaculate Heart of the Blessed  

Virgin Mary 

26.   CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN 

  Thirteenth Sunday in Ordinary Time 

 1V 19: 16b, 19 - 21        Tv 15: 1-2a, 5, 7 - 11 

 Gl 5: 1, 13-18             

 Lc 9: 51 - 62 

LỊCH PHỤNG VỤ 

LITURGICAL CALENDAR 
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"Lauda Sion: Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen" 

Trước Alleluia, có thể hát hoặc đọc Ca Tiếp Liên này, tất 

cả hoặc từ câu 21 ("Này đây bánh") cho đến hết. 

1.   Hỡi Sion, hãy ngợi khen Ðấng cứu độ ngươi, Ðấng lãnh 

đạo và mục tử của ngươi / với những bài vãn và những 

khúc ca! 

2.   Ngươi có sức chừng nào, hãy rán ngợi khen chừng nấy, 

vì Người vĩ đại hơn mọi lời khen ngợi, và ngươi cũng 

không đủ sức ngợi khen Người. 

3.   Ðề tài của sự ngợi khen đặc biệt, đó là bánh sống và tác 

thành sự sống, ngày hôm nay đã đặt ra cho ngươi. 

4.   Ðó là bánh mà trên bàn tiệc thánh, cho đoàn thể mười 

hai người anh em, Chúa đã ban tặng chẳng khá nghi 

ngờ. 

5.   Hãy xướng lên lời ca khen ngợi đầy đủ, lời ca hoan hỉ và 

râm ran, tâm thần hãy vui mừng rạng rỡ! 

6.   Vì đây là ngày trọng thể, ngày kỷ niệm bàn tiệc thánh / 

lần đầu tiên được thiết lập ra. 

7.   Tại bàn tiệc này của Ðấng Tân Vương, lễ Vượt Qua mới 

theo luật pháp mới / chấm dứt lễ Vượt Qua của thời đại 

cũ. 

8.   Lễ nghi cũ nhường chỗ cho sự thực; đêm tối tăm nhường 

chỗ cho sự sáng sủa. 

9.   Ðiều mà Chúa Kitô đã làm trong bữa tiệc ly, thì Người 

đã ra lệnh cho thực thi điều đó để nhớ lại Người. 

10. Nhờ lời thánh huấn của Người dạy bảo, chúng ta làm 

phép cho bánh và rượu / trở nên lễ vật hy sinh ban ơn 

cứu độ. 

11. Ðây là tín điều dạy người Kitô hữu rằng / bánh trở nên 

thịt Chúa, và rượu trở nên máu Người. 

12. Ðiều bạn không hiểu, không xem thấy, thì đức tin mạnh 

mẽ xác nhận xảy ra, ngoài luật lệ thiên nhiên. 

13. Dưới những hình sắc khác nhau, chúng chỉ là biểu hiệu, 

không còn thực chất, có ẩn nấp những thực tại cao siêu. 

14. Thịt Chúa là của ăn, máu Người là thức uống, nhưng 

Chúa Kitô vẫn còn đầy đủ dưới mỗi sắc hình. 

15. Người không bị kẻ lãnh nhận nghiền nát, không bị bẻ 

gẫy, không bị phân chia, nhưng Người được thiên hạ 

lãnh nhận toàn thân. 

16. Một người lãnh nhận, ngàn người lãnh nhận, những 

người này cũng lãnh bằng những người kia, thiên hạ ăn 

thịt Người mà Người không bị tiêu hao. 

17. Người lương thiện lãnh, kẻ ác nhân cũng lãnh, nhưng số 

phận họ không đồng đều: hoặc được sống hay là phải 

chết. 

18. Kẻ ác nhân phải chết, người lương thiện được sống; hãy 

coi, cùng một của ăn như nhau, mà kết quả khác xa biết 

mấy. 

19. Hình bánh bị vỡ, chớ khá lo âu, nhưng hãy nhớ rằng / 

trong miếng vỡ cũng như trong toàn thể / Chúa vẫn hiện 

diện đầy đủ như nhau. 

20. Bản chất không hề bị bẻ vỡ, duy có biểu hiệu bị phân 

chia, nhưng không giảm thiểu tình trạng và dáng vóc 

của Ðấng ẩn dật bên trong. 

21. Này đây bánh của các thiên thần, biến thành lương thực 

của khách hành hương; thực là bánh của những người 

con cái, không nên ném cho loài khuyển. 

22. Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh, khi người ta 

sát tế Isaac, chiên của lễ vượt qua đã được kể ra, khi cha 

ông chúng ta được tặng manna. 

23. Lạy Chúa Giêsu là mục thủ tốt lành, là bánh thực, xin 

Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; xin 

Người ban cho chúng con nhìn thấy / những điều thiện 

hảo trong cõi nhân sinh. 

24. Chúa là Ðấng thông biết và có thể làm nên mọi sự, Chúa 

nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gửi này, trên 

cõi cao xanh, xin cho chúng con được trở nên thực 

khách đồng bàn của Chúa, đồng thừa kế và đồng danh 

phận / với những công dân thánh của nước trời.    

       Amen.       Alleluia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA TIẾP LIÊN 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hòa chung tâm tình với những người con thảo hiếu, 

Giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam xin tri ân và 

Mừng Ngày Hiền Phụ đến:  

Cha Chánh Xứ, Quí Cha, Thầy Phó Tế, là những bậc 

Hiền Phụ, những Mục Tử thay mặt Chúa Kitô  

hướng dẫn đoàn chiên Chúa trong giáo xứ. 
 

Nguyện chúc Quí Cố, quí Ông, quí Bác, quí Anh  

là những người Cha SuperDad trong Gia đình,  

được ơn thiêng dồi dào và được hạnh phúc tràn đầy 

trong đời sống với tình yêu thương nồng nàn, đầm ấm  

trên thuận dưới hoà, tương kính, mến yêu. 

            Toàn thể Giáo Xứ đồng kính chúc 
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LỄ KÍNH MÌNH & MÁU THÁNH CHÚA 

 
 
 

 
 

   
 

 

 

 

     
TẤT CẢ ĐỀU ĂN NO 

Ăn uống là nhu cầu, nhằm nuôi thân xác con người khỏe 
mạnh, có một cuộc sống tốt đẹp nhất.  Ăn để sống, khác với 
ăn để được thỏa mãn, hưởng thụ.  Trong khi tiền nhân căn 
dặn con cháu về một kỹ năng: khéo ăn thì no, khéo co thì 
ấm, thì triết lý cuộc đời mở ra một thực tế người ta cần no 
ấm, mà còn cần có được hạnh phúc nữa.  Khi người người 
đang hưởng ứng việc “lá lành đùm lá rách”, “bầu ơi thương 
lấy bí cùng”, thì mọi công dân đều có quyền hy vọng vào 
một tương lai có an vui thái hòa. 

Chúa Giêsu hôm nay gợi lên cho các môn đệ, cho đám 
đông một khám phá mới: ăn thế nào để nhận ra mình được 
yêu, ăn để xác hồn no đủ, ăn để biết khao khát hạnh phúc 
đời đời.  Làm quên ăn, chơi quên ngủ, đều bị coi là loại 
người vô kỷ luật, có thể sớm ngã gục vì sức khỏe.  Chỉ lo 
chăm sóc bồi bổ thể xác, còn tâm trí, tinh thần rỗng tuếch, 
không có tình yêu, cũng là kẻ nghèo hèn, đói khát ơn Chúa. 
Đám đông dân chúng được nghe Đức Giêsu giáo huấn, được 
chữa lành bệnh tật thể xác, rồi hết, rồi tự tan hàng; như thế 
họ vẫn chỉ là đám đông bơ vơ, đói khát! 

Đối với người nghèo đói, nhu cầu của họ là được ăn, 
được no bụng, hết khổ, hết nghèo.  Đối với người giàu, điều 
họ thao thức hơn là ăn thứ gì ngon, bổ, khỏe, trường thọ, 
chứ không phải chỉ là ăn no.  Theo Chúa Giêsu vì nhu cầu 
được no bụng, được vật chất, quả là thiếu sót, tìm gặp Chúa 
Giêsu mà không khao khát được no đủ hạnh phúc đời đời, 
cũng chỉ là kẻ khờ dại.  Người theo Đức Giêsu, chỉ biết đọc 
kinh, cầu nguyện, tin Chúa ở nhà thờ, rồi khi trở về gia đình, 
đối diện với tha nhân, thụ động, ngồi chờ Đức Giêsu làm 
phép lạ, chưa thể gọi là người Kitô hữu. 

Đám đông dân chúng hôm xưa tìm gặp Đức Giêsu có thể 
không cùng mục đích, nhưng tất cả trong số đó đều được 
nghe, được chữa lành, được chứng kiến phép lạ, được ăn no. 
Khác với dân chúng xưa kia, sau một tuần lao động, học tập, 
chúng ta được tiếp thu nhiều kiến thức, chúng ta đã no cơm 
bánh. Đến với Đức Giêsu lúc này, Ngài muốn ai trong chúng  

ta đây cũng được no đủ ơn Chúa.  Dù gặp Đức Giêsu có một 
giờ sau tuần lễ bảy ngày, nhưng cơ hội, tình thương, phép lạ, 
được tham dự tiệc Lời Chúa, tiệc Thánh Thể, bảo đảm cho 
sự sống đời đời, vẫn là hạnh phúc thật. 

Tục ngữ có câu: trẻ cậy cha, già cậy con, hiểu cách đơn 
giản nhất: lúc trẻ, đứa con luôn lệ thuộc cha mẹ; lúc trưởng 
thành, con cái tài đức chính là cậy gậy chống đỡ của cha mẹ 
khi tuổi cao.  Nếu được phép lý giải cho các môn đệ, tại sao 
Thầy mình không đồng ý giải pháp cho đám đông dân chúng 
tự tìm mua đồ ăn thức uống?  Nhiều người chúng ta đây 

cũng sẽ trả lời vì niềm tin của đám đông dân chúng cần phải 
được lớn lên; tình yêu thương của Chúa không thể chỉ ban 
no thỏa linh hồn, còn thân xác lại để đói khát.  Tại hoang địa 
năm xưa, các môn đệ và nhiều người trong đó hẳn đã được 
bài học quý giá: trời sinh voi, trời sinh cỏ, những ai tin theo 
Chúa thật tình, Ngài đều có cách để ban no thỏa xác hồn. 

Ngày hôm nay, nhiều người đang đặt câu hỏi: ta ăn gì để 
sống? tưởng đó là vấn nạn chính đáng; nhưng không, con 
người mới thao thức “phần ngọn”, đâu là thực phẩm sạch, ăn 
gì để khỏi mắc bệnh, khỏi ung thư?  Người môn đệ của Đức 
Giêsu hôm nay không thể chữa bệnh, trừ tà, đáp ứng nhu 
cầu để người ta no đủ, được sống mãi ở đời này.  Người 
môn đệ Đức Giêsu có thể rao giảng bằng hành động, bằng 
sự thánh thiện: Lời Chúa và Thánh Thể chính là thứ lương 
thực mà ai đón nhận sẽ no đủ xác hồn, sẽ sống đời đời. 

Ngày hôm nay, người ta quan niệm của Chùa hay của 
Chúa, đều là của chung, muôn sự là xài chung, nhưng con 
người mới dừng lại ở khía cạnh tiêu cực!  Mạnh được yếu 
thua, ai làm giàu được cứ làm giàu, ai có điều kiện đến gặp 
Chúa, cứ tranh thủ…, một quên sót đáng tiếc, Đức Giêsu là 
tình yêu, Ngài thao thức “tất cả đều được no”.  Đức Giêsu 
làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nuôi đám đông Do-thái, mọi 
người đều no thỏa.  Đức Giêsu đã ban Mình và Máu làm của 
ăn nuôi cả nhân loại, Ngài chính là của chùa, là của Chúa, 
được trao ban vì tình yêu. 

Kinh nghiệm cho thấy, rượu mời, khác với rượu phạt, ăn 
ngon miệng, chưa chắc đã phải là thức ăn bổ dưỡng, có no 
say tiệc tùng, cũng chỉ thỏa mãn chốc lát.  Sự khôn ngoan 
thế gian cho rằng: cái gì khuyến mãi, cho không, biếu 
không, hoặc sản phẩm rẻ tiền, người ta hôm nay vẫn gọi là 
hàng thanh lý, hàng dỏm.  Ngay cả số đông vẫn cảnh giác 
như câu thành ngữ: của biếu là của lo, của cho là của nợ. 
Đúng, tình yêu thật, chính là tình yêu giúp người ta thoát 
được sự đa nghi, tình yêu thật chỉ có nơi Đức Giêsu, Ngài đã 
giải mã, minh chứng bằng Thịt-Máu, cho không, biếu không 
loài người chúng ta.  Đám đông xưa kia và chúng ta hôm 
nay đều được no đủ, được hạnh phúc đời đời, nếu tất cả 
cùng tin Đức Giêsu chính là LƯƠNG THỰC Thiên Chúa 
ban tặng, hãy đón nhận Ngài, để có sự sống trường sinh. 
Amen. 

Lm. Jos. DĐH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
 

TRƯỜNG THÁNH TÔMA THIỆN 
Chương trình Giáo Dục 2022-2023 của Trường Giáo 

Lý và Việt Ngữ Thánh Tôma Thiện Giáo Xứ Maria Nữ 

Vương Việt Nam hiện đang cần nhiều người tình nguyện 

dấn thân ra làm "Giáo Chức" giáo dục cho tất cả con em 

trong giáo xứ chúng ta vào niên học năm tới.   

Giáo xứ quan tâm và tha thiết mời gọi Quý Anh Chị 

Em hy sinh { ra nhận làm Giáo Chức } giúp cho tất cả 

học sinh trong Chương trình Giáo Lý và Việt Ngữ của 

Giáo xứ mình.   

Xin liên lạc Văn Phòng GX hoặc Sơ Thu Hà Trường 

Giáo Lý để đón nhận Giáo Chức trước Tháng 8, 2022. 

Sơ Thu Hà: (504) 239-6947 / VPGX: (504) 254-5660 
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NỀN TẢNG ĐỜI SỐNG 
Đời người khi sinh ra đến lúc mất đi, người nào cũng sẽ 

trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của nhận thức.  Là thân 

xác con người, ai cũng biết mình cần phải có ăn uống đầy đủ 

thường ngày mới giữ được sức sống.  Tuy nhiên đời sống cơ 

thể mới chỉ là một phần nhỏ của đời người, nhưng điều quan 

trọng hơn hết ai cũng phải chú tâm đến sức sống của phần 

hồn.  Ngành khoa học và tâm lý học đã chứng nhận cho tất 

cả loài người trên mặt đất khắp hoàn cầu cách rõ ràng, người 

nào cũng đều bao gồm cả hai: cơ thể và hồn.  Là người khi 

sống, ai cũng cần phải giữ quân bằng cả hai "xác và hồn" 

cho vững vàng mới sống được.  Khi hồn bị lạc lõng hoặc bị 

"mất hồn" thì thân xác sẽ bị nản và bi quan không muốn gìn 

giữ sức khoẻ.  Ngược lại khi cơ thể bị xuống dốc qua bất cứ 

loại bệnh nguy biến gì thì tâm hồn bệnh nhân cũng sẽ rơi 

vào sự thất vọng. 

Từ ngày sinh vào đời, hầu hết con người đều không thể 

quyết định rõ rệt là mình sẽ ăn gì làm gì và sống như thế 

nào.  Vào những năm tháng đầu đời, là trẻ thơ ai cũng được 

sống trong vòng tay chăm sóc chở che của cha mẹ hoặc 

người phụ dưỡng; nên không cần phải lo lắng suy xét gì 

nhiều.  Sau đó khi đến tuổi thiếu niên, người trẻ nào cũng ăn 

vội, sống vội để chạy theo thú vui, theo công danh đỗ đạc 

học hành phấn đấu.  Những năm tháng ngoài 30 tuổi thì có 

thể nói hầu hết thời gian lo hưởng thụ vượt quá nền căn bản 

của miếng ăn để sống.  Đến tuổi cao niên cho dù nhiều 

người mong ước muốn ăn uống như lúc trẻ cũng khó khăn vì 

nội bộ cơ thể không còn cho phép bình thường như trước. 

Là đời sống phàm nhân, có những việc cần thiết mà con 

người quên không quan tâm đến, chỉ cố tâm lo phần không 

quan trọng mà lãng quên phần lợi ích lâu dài.  Trong cuộc 

sống người dân thì thường chỉ lo ăn với uống cho có 

là  xong.  Tối ngày người ta lo làm lụng vất vả rồi ăn với 

uống sao cho có là được nên ta đã giết hại thân xác khó giữ 

được lâu bền.  Riêng một số người khác dính mắc vào tật 

xấu: ăn thì phải có món ngon vật lạ hoặc cao lương mỹ vị.  

Cũng có người khi ăn uống không cho là quan trọng bởi vì 

tự nghĩ có quyền cao chức trọng thì chỗ ngồi cao mới cho 

mình đầy đủ những nhu cầu cần thiết. 

Đối với căn bản của đời sống, mọi người cần hàng ngày 

phải ăn uống đầy đủ giúp cho cơ thể khoẻ mạnh.  Cách thức 

ăn uống của người Việt là tương đối lành mạnh, kỹ lưỡng; 

nhưng chế độ ăn uống thường mang tính cách hay theo thói 

quen, ngon miệng, hợp khẩu vị mà có thể thiếu các chất bổ 

dưỡng cần thiết hoặc dư chất bổ dưỡng mà chính mình 

không biết. 

Mang thân xác là con người, nhân gian có câu nói rất 

quen thuộc: "ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ 

mất tiền thêm lo."  Nhiều người ngày nay thường hay bị mất 

đi sự ý thức là khi đã được sinh vào đời thì ai cũng phải 

sống trọn cuộc sống của chính mình.  Đừng sống quên đi 

việc chăm sóc cho thân xác để khi đổ ngã dù cố tìm mọi 

cách cứu sống cũng rất khó khăn.  Ngoài việc dùng thức ăn, 

cơ thể người nào cũng buộc phải có nước uống đều đặn để 

giữ áp huyết và sức khoẻ quân bình. 

Ngoài những thức ăn vật chất để nuôi thân tồn tại, thức 
ăn tinh thần mới thực sự quan trọng đối với mọi 
người  trên  trần gian này.  Nếu sống trong từng đạo thì mỗi 
giáo phái sẽ chỉ dẫn cho đạo nhân biết rõ cách nuôi dưỡng 
cho tâm hồn mình.  Là người Công Giáo, chúng ta nhận 
thức từ thân xác buộc phải đòi hỏi việc ăn uống đầy đủ mới 
sống được; cùng lúc nhu cầu tâm hồn cần tìm kiếm Thiên 
Chúa là lương thực từ trời, để bổ dưỡng linh hồn không còn 
phải đói khát nữa.  Nói cách khác, từ nhu cầu lương thực vật 
chất, Thiên Chúa là Cha nhân hậu, quan phòng và quan tâm 
cho con người thấy rõ: Thiên Chúa mới đích thực là nhu cầu 
quan trọng của cả hai, "thân thể và linh hồn."  Ngài chính là 
Đấng bảo đảm sự sống đời đời cho con người trên trần gian 
sang đến cuộc sống vĩnh cửu. 

Hàng ngày, thân xác luôn phải giữ được mạnh mẽ và tâm 
hồn cần chan chứa niềm dinh dưỡng từ Thiên Chúa thì đời 
sống con người mới vững vàng và sống hạnh phúc.  Thiên 
Chúa muốn cho con người lúc nào cũng phải nhận ra sự 
khao khát cả hai, cơ thể và linh hồn.   Ngày xưa đám đông 
dân chúng luôn đi tìm Chúa, đuổi theo Ngài vì đói khát Lời 
hằng sống, Lời ban sự sống, Lời là lương thực được ban 
xuống từ Trời.  Và một khi biết rõ mình phải có Thiên Chúa 
mới sống được thì hàng ngày sẽ chẳng bao giờ quên đi sự ý 
thức chính mình. 

Chúa Nhật tuần này Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa 
Kitô, là điểm quan trọng nhắc nhở mọi người giới trẻ chúng 
ta cần dành giờ để nhận thức.  Chúa chính là sự nuôi dưỡng 
linh thiêng, của ăn đàng cho linh hồn, đã cụ thể sống động 
thành những của ăn phần xác, thành cơm bánh, thành áo 
mặc, thành nhà cửa, thành thuốc men, thành những nhu cầu 
thiết yếu cho cuộc sống con người, thành những của lễ dâng 
trong thánh lễ thường ngày mà bạn trẻ cũng như mọi người 
luôn cử hành trên hành trình dương thế. 

Tâm hồn của bất cứ người Kitô hữu nào cũng là Nhà 
Tạm của Chúa Giêsu Thánh Thể.  Đi đâu, ở đâu, làm gì, cả 
đời con người luôn có Chúa.  Tuy nhiên, ngày nay nhiều 
người công giáo vẫn sống như thuộc lòng: theo lệ rước lễ thì 
vẫn rước lễ, mà quên Chúa đang sống trong lòng mình; nên 
cứ hay tiêu cực, nói hành nói xấu, dựng chuyện, làm việc 
phục vụ như để trình diễn.... 

Chúa Giêsu đã lập ra Bí tích Thánh Thể để kết hiệp mật 
thiết linh hồn con người vào với Ngài; vì chính Chúa đã 
khẳng định như một phần thưởng cho những ai thực sự tin: 
"Ai ăn thịt Ta và uống Máu Ta thì ở trong Ta, và Ta ở trong 
kẻ ấy."   Hôm nay từng người trẻ chúng ta có cơ hội được ý 
thức rõ về chính mình.  Nếu anh chị em giới trẻ chúng ta 
muốn được sống mãi mãi, muốn kết hợp với Chúa và với 
nhau thì phải cố gắng đừng để thân xác và tâm hồn mình bị 
cám dỗ xa cách Chúa, rồi đưa đến sự héo khô bệnh tật và tàn 
tụy. 

Xin Chúa cho từng người trẻ chúng ta hôm nay nhận ra 
tình yêu thương quan phòng rất cao vời của Thiên Chúa, để 
cho ta biết rõ mình là ai và đang no đủ hoặc đang đói khát 
lương thực trong sự trường sinh của Ngài. 

Tâm Tình Giới Trẻ – TN Long Ân

MỤC VỤ GIỚI TRẺ 
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ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 

MỪNG BỔN MẠNG 

Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu năm nay sẽ vào Thứ 

Sáu tuần này, 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 HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO 
Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo xin trân 

trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Hội Viên cố 

gắng thu xếp thời giờ tham dự các Thánh Lễ Chúa Nhật đầu 

tháng trong những tháng Mùa Hè.  Thời gian Mùa Hè tuy 

Hội không tổ chức giờ Chầu và họp đầu tháng như trong 

năm; nhưng Thánh Lễ Chúa Nhật đầu tháng vẫn có như 

thường lệ và vẫn do Hội đảm trách, kính mong Quý Hội 

Viên cố gắng dành giờ tham dự đông đủ.  

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. 

BẢO TRỢ CA SĨ HỘI CHỢ TRUNG THU 2022 

Để chuẩn bị cho Hội Chợ Trung Thu 2022, Giáo Xứ và 

Ban Tổ chức Hội Chợ mời gọi lòng quảng đại của quí vị 

Mạnh Thường Quân đóng góp cho Chương trình Văn Nghệ 

được thêm dồi dào, phong phú hơn, bằng cách ỦNG HỘ 

TÀI CHÁNH hoặc BẢO TRỢ CA SĨ tùy khả năng có thể. 

Xin vui lòng liên lạc với Hội Đồng Giáo Xứ Anh 

Nguyễn Liên, (504) 609-9309 càng sớm càng tốt để tiện 

việc sắp xếp Ca sĩ.  Nếu bảo trợ, xin gọi cho biết trước ngày 

31 tháng 7, 2022. 

Xin chân thành cám ơn và xin Chúa chúc lành cho quí ân 

nhân và gia đình. 

THÔNG TIN CỦA GIÁO XỨ 
 

KẾT QUẢ CUỘC THI ĐUA CÂU CÁ 

FISHING RODEO 2022 

Chúa Nhật tuần vừa qua, Chương trình thi đua câu cá 

thật là một ngày vui vẻ và đầm ấm.  Giáo xứ chân thành 

cảm tạ Quý Cha, quý chức, và tất cả các anh em ngư phủ 

đã dành thời giờ, ra chung vui với nhau trong giáo xứ.  

Buổi thi đua câu cá năm nay đạt được thành quả mỹ 

mãn.  Số lượng cá các ngư phủ mang về thật trổi vượt. 

Giải Thưởng Cuộc Thi Đua Câu Cá 2022 - Fishing 

Rodeo của Giáo Xứ mang kết quả như sau: 

 Giải Nhất Cá Red Fish:      Anh Tony Hứa 

o Giải Nhì Cá Red Fish:     Anh Chiến 

o Giải Cá Red Fish lớn nhất:   Anh Hoàng Linh 
 

 Giải Nhất Cá Trout:   Anh Minh 

o Giải Nhì Cá Trout:   Anh Phúc 

 Giải Nhất Cá Sheephead:      Anh Đại 

o Giải Nhì Cá Sheephead:      Anh Tuyên 

 Giải Cá Đù Croaker:  Anh Đại 

 Giải Cá Drum:    Anh Paul 

 Giải Nhiều Cá Nhất:    Anh Tony Hứa 

Để có được thành quả tốt đẹp, Giáo xứ không quên 

ghi ơn Quý Ông, Quý Anh đã hy sinh giúp tổ chức Ngày 

Thi Đua Câu Cá của Giáo Xứ, cùng Các Ân Nhân Đặc 

Biệt đã quảng đại ủng hộ để Buổi Thi Đua Câu Cá hàng 

năm mãi tiếp tục và rộng mở.  Giáo xứ xin chân thành 

ghi ơn cách đặc biệt đến: 

 Anh Chị Hùng Nhung ủng hộ donuts ăn sáng. 

 Anh Chị Thông Yến đã ủng hộ những thùng gà và 

dầu chiên để nấu ăn cho ngày picnic 

 Anh Tony Hứa ủng hộ hết giải thưởng $1,200/  Anh 

Minh $800/  Anh Đại $300/ Anh Tuyên $100/ 

 Quý Ân Nhân:  Anh Nhật Phan $200/ Anh Hoàng 

Trâm $100/ và Ẩn Danh $300. 

Giáo xứ vô cùng cảm tạ sự nhiệt tâm của quý ân nhân 

đã lo cho tiệc mừng:  Anh Vũ/ Anh Bắc/ Anh Tony Hứa/ 

Anh Chỉnh/ Anh Quang,...   Đồng thời với sự dấn thân 

hỗ trợ nhiệt thành của Các Anh Đại Diện:  Anh Tống 

Thanh Bình/ Anh Minh/ Anh Hoàng,... đã hy sinh giúp 

cho buổi Thi Đua Câu Cá được vui tươi đầm ấm. 

Nguyện xin Thiên Chúa luôn mãi chúc lành cho 

chúng ta! 

THÁNH LỄ TU ĐOÀN NHÀ CHÚA 

Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Tu Đoàn Nhà Chúa sẽ có 

Thánh Lễ lúc 2giờ chiều Chúa Nhật tuần này, ngày 19 

tháng 6, 2022 tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt 

Nam.  

Ban Chấp Hành Chi Hội xin kính mời quý ân nhân, quý 

cố, quý ông bà, và quý anh chị cố gắng sắp xếp thời giờ đến 

sớm trước nửa tiếng để đọc kinh và tham dự thánh lễ được 

tổ chức hàng tháng thật đông đủ. 
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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 26 tháng 6, 2022 

Phêrô Nguyễn Văn Trọng 

Maria Trần Thị Cận 

Anna Nguyễn Thị Thoán 

Phêrô Trần Văn Báu 

Phêrô Trần Xuân Tân 

Phêrô Vũ Viết Ngân 

Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Long 

Giuse Nguyễn Văn Thi 

Vincentê Vũ Đình Bao 

Maria Trần Thị Rát 

Gioan Baotixita Trần Minh Thái 

Maria Nguyễn Thị Hưởng 

Đaminh Nguyễn Văn Ruệ 

Dominic Ngô Văn Vàng 

Gioakim Hoàng Văn Đức 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 11 & 12 tháng 6, 2022 

June 11
th

 & 12
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 11 & 12.6.2022:        $12,644.
00

 

Cộng Đồng Mễ:  Junio 12, 2022:       $988.
00

 

 

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ 

Ẩn Danh      $100.
00

 

Ẩn Danh        $50.
00

 

 

DÂNG HOA KÍNH THÁNH TÂM CHÚA 
Ẩn Danh      $100.

00 

 

DÂNG CÚNG XÂY ĐÀI ĐỨC MẸ 
Ẩn Danh      $200.

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 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 

8/8 

7/8 

8/8 

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 

3/4 

3/6 

CAI THUỐC 
    Nhà Thương Ochsner có chương trình  

    cai hút thuốc miễn phí.  Có cố vấn nói tiếng     

    Việt.  Xin gọi số điện thoại: 

Xin liên lạc (504) 842 - 7490 

 

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

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