
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, OP   (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 I MÙA CHAY        Ngày 26 – 2 – 2023 SỐ:  1998 

  Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam - MARY QUEEN OF VIETNAM CHURCH 
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 

 

Giờ Thống Hối, 
và Cầu Nguyện 
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                          ĐÁP CA 
     Đáp:     Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim tinh tuyền,  

      để con luôn luôn cao dâng tâm tình kính mến.   

         Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim tinh tuyền,  

          để con luôn luôn trung kiên vững một niềm tin. 

1.  Xin Ngài thương con thứ tha lỗi lầm trong đời.  Xin Ngài 

thương con thanh luyện hồn con, Chúa ơi!   Xin Ngài 

thương con rửa sạch hồn con hỡi Ngài.  Xin Ngài thương 

con giữ tâm hồn con trắng trong.    Đáp 

2.  Xin Ngài canh tân trái tim bao lần xa Ngài.  Xin Ngài 

canh tân tinh thần nhược suy, Chúa ơi!   Xin Ngài canh 

tân để tâm hồn con tinh tuyền.  Xin Ngài canh tân để tâm 

hồn con vững tin.    Đáp 

3.  Xin Ngài thương con đổ tuôn phúc lành cứu đời.  Xin 

Ngài thương con ban lòng quảng đại, Chúa ơi!   Xin Ngài 

thương con mở rộng làn môi hỡi Ngài.  Xin Ngài thương 

con, con luôn ngợi ca Thánh Danh.    Đáp  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO XỨ NGUYỆN CẦU 

Lạy Chúa Giêsu – nguồn yêu thương! 

Chúng con hiện đang sống trong một thế giới mù mờ, 

đầy bóng tối che đậy, đầy tiếng gào thét cùng những 

tiếng nói ngọt ngào thu hút lôi cuốn cuộc đời sống xa 

Chúa.  Xin cho chúng con được vững niềm tin vào tình 

yêu của Chúa, để chúng con nhận ra và chống trả lại 

được những cơn cám dỗ của ma quỷ, nhờ đó chúng con 

được cùng đồng hành với Chúa trên hành trình cứu 

chuộc của Ngài.     Amen! 

Bảo trợ Đèn Chầu cầu nguyện:   70.00/tuần 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Đèn Chầu Canh Thức trong tuần này do:  

Gia đình Ẩn Danh 

 Xin thắp sáng suốt tuần  

   để cầu nguyện cho: 

Linh Hồn Antôn 

Vũ Văn Rinh 

Các Linh Hồn 

    và 

Cầu Bình An cho Gia Đình 

ĐÈN CHẦU CANH THỨC 
SANCTUARY LAMP 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tuần Lễ: 26. 2. 2023   –   05. 3. 2023 

February 26
th

, 2023   –   March 5
th

, 2023 

26.   CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 

  The First Sunday of Lent 

 St 2: 7-9; 3: 1-7        Tv 50: 3-6, 12-13, 17  

Rm 5: 12 - 19 hoặc Rm 5: 12, 17-19  

Mt 4: 1 - 11 

27.  Thứ Hai:  T. Gregory thành Narek, Vp, TsHt, Lễ nhớ 

   Monday:  St. Gregory of Narek, Ab, DrC, M 

28.  Thứ Ba:  tuần Thứ I Mùa Chay 

    Tuesday:  Lenten Weekday 

THÁNG BA – March 2023 

01.  Thứ Tư:   tuần Thứ I Mùa Chay 

        Wednesday:  Lenten Weekday 

02.   Thứ Năm:  tuần Thứ I Mùa Chay 

     Thursday: Lenten Weekday 

03.   Thứ Sáu:  Thánh Katharine Drexel, Tn, Lễ nhớ 

    Friday:  St. Katharine Drexel, Vir, M 

04.  Thứ Bảy:  Thánh Caximia, Lễ nhớ 

     Saturday:  St. Casimir, M 

05.   CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 

  The Second Sunday of Lent 

 St 12: 1-4a        Tv 32: 4-5, 18-20, 22 

 2Tm 1: 8b - 10 

 Mt 17: 1 - 9 

LỊCH PHỤNG VỤ 

LITURGICAL CALENDAR 
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CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – Năm A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Cám dỗ là chuyện xưa như trái đất. Từ khi có con người, 

đã có cám dỗ. Hẳn ta không thể quên chuyện hai ông bà 

nguyên tổ sa chước cám dỗ của ma quỷ. Dân Do Thái, khi bị 

nô lệ dưới ách người Ai cập thì muốn được tự do. Nhưng 

khi lang thang 40 năm trong sa mạc, phải chịu đói khát, lại 

bị cám dỗ quay trở lại Ai cập để được no ấm. Nhưng có thể 

nói, 3 cơn cám dỗ mà Đức Giêsu phải đương đầu hôm nay 

gồm tóm tất cả mọi thứ cám dỗ mà ta thường gặp. 

+ Cơn cám dỗ thứ nhất: thoả mãn tức khắc mọi nhu cầu. 

Sau khi Đức Giêsu ăn chay 40 đêm ngày. Ma quỷ đề nghị 

Người biến đá thành bánh mà ăn. Thật là một đề nghị hợp 

lý. Đói thì phải ăn. Muốn ăn thì phải có bánh. Nhưng có 

bánh bằng cách nào mới là vấn đề. Không phải cứ có nhu 

cầu là phải thoả mãn ngay. Và nhất là không được dùng 

những cách không hợp đạo lý để thoả mãn những nhu cầu 

của mình. Cơm bánh tượng trưng cho những nhu cầu thiết 

yếu của con người. Nhu cầu của con người thì có nhiều và 

có khuynh hướng ngày càng gia tăng. Vì thế cơn cám dỗ 

thoả mãn nhu cầu ngày càng lớn. 

+ Cơn cám dỗ thứ hai: muốn có quyền lực thống trị. 

Ma quỷ biết Đức Giêsu muốn cứu độ loài người, nên đề 

nghị tặng Người tất cả các nước trên trần gian. Có lẽ nhiều 

người nghĩ rằng đề nghị của ma quỷ là hợp lý. Cứ có quyền 

thống trị trên hết mọi dân nước rồi nói gì người ta chẳng 

nghe. Chúa sẽ không phải mất công chịu đau khổ chịu chết. 

Chỉ cần quỳ xuống thờ lạy ma quỷ, vua quan dân chúng các 

nước sẽ răm rắp tuân theo. Thật là tiện lợi. Quyền lực là một 

cơn cám dỗ muôn đời của nhân loại. Từ ngàn xưa, vua chúa 

các nước đã không ngừng gây chiến để tranh giành quyền 

lực. Ngày nay, trong các cuộc chiến mới, người ta không 

còn giết nhau bằng gươm đao, súng đạn, nhưng bằng quyền 

lực kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Tuy êm đềm nhưng cuộc 

chiến vô cùng khốc liệt. Cơn cám dỗ về quyền lực thống trị 

không những không suy giảm mà còn mãnh liệt hơn. 

+ Cơn cám dỗ thứ ba: tìm những điều kỳ lạ. 

Muốn những chuyện thần kỳ. Muốn làm được những 

việc kinh thiên động địa. Muốn có những thành công lẫy 

lừng. Cơn cám dỗ này thúc đẩy người ta đổ xô đi tìm phép 

lạ. Cơn cám dỗ xây tháp Ba ben từ ngàn xưa vẫn còn tiếp 

diễn. Xuyên qua những cơn cám dỗ ấy ta thấy ma quỷ thật 

vô cùng tinh khôn và hiểm độc. 

Với cơn cám dỗ thứ nhất, ma quỷ muốn xô đẩy con 

người làm nô lệ cho dục vọng. Xúi giục con người chỉ tìm 

thoả mãn những bản năng thấp hèn. Giới hạn con người vào 

sự sống xác thịt. Đức Giêsu đã vạch trần âm mưu của ma 

quỷ khi Người cho biết con người không chỉ có đời sống thể 

lý mà còn có đời sống tâm linh. Người nâng cao phẩm giá 

con người khi quyết tâm chống lại cơn cám dỗ thoả mãn 

những nhu cầu thân xác để chăm lo cho sự sống tâm linh. 

Với cơn cám dỗ thứ hai, ma quỷ muốn biến con người 

thành nô lệ cho tham vọng, nô lệ cho ma quỷ. Vì ham hố 

chức quyền, vì mưu cầu danh vọng mà đánh mất tự do của 

mình, cam tâm làm nô lệ cho ma quỷ. Vì tham vọng mà 

đánh mất chính mình. Đức Giêsu vạch trần âm mưu đen tối 

của ma quỷ khi cương quyết chối từ danh vọng quyền thế. 

Người còn chỉ cho ta con đường duy nhất phải theo đó là thờ 

phượng Thiên Chúa. Chỉ có thờ phượng Thiên Chúa mới 

đem đến cho con người tự do đích thực, tự do trong tâm 

hồn, không bị nô lệ một tham vọng nào. 

Với cơn cám dỗ thứ ba, ma quỷ đẩy con người vào nô lệ 

cho cuồng vọng. Điên cuồng đến chống lại Thiên Chúa. 

Dùng Thiên Chúa để phục vụ cho những ước vọng ngông 

cuồng của mình. Không đến với Chúa trong tâm tình của 

người con thảo đối với Cha hiền. Đức Giêsu đã vạch trần âm 

mưu của ma quỷ. Người chỉ cho ta con đường của người con 

hiếu thảo. Người con hiếu thảo tin cậy phó thác và luôn làm 

theo ý Cha, chứ không bao giờ dám thách thức Cha. Người 

con hiếu thảo vâng lệnh Cha sai bảo chứ không bao giờ dám 

sai bảo Cha. 

Cám dỗ của ma quỷ hiểm độc vì nó tiến từng bước: Từ 

hạ thấp phẩm giá con người khi khiến con người làm nô lệ 

cho dục vọng đến cướp mất tự do của con người khi xúi giục 

con người nô lệ cho ma quỷ. Và sau cùng đi đến chỗ tận 

cùng là chối bỏ Thiên Chúa, không coi Thiên Chúa là cha. 

Cám dỗ càng hiểm độc vì ma quỷ đã khéo léo học những âm 

mưu thâm hiểm trong lớp vỏ nhung lụa, êm ái, hợp lý và đầy 

quyến rũ của những nhu cầu, quyền lực và uy tín. 

Ngày nay, những cơn cám dỗ của ma quỷ vẫn như những 

chiếc bẫy giăng ra để trói buộc con người trong vòng nô lệ. 

Cám dỗ càng ngày càng tinh vi và càng ngọt ngào hơn nên 

càng hiểm độc hơn. Muốn chống trả được những cơn cám 

dỗ, ta phải bắt chước Đức Giêsu dùng những vũ khí sắc bén, 

đó là ăn chay cầu nguyện, thấm nhuần Lời Chúa và luôn 

sống tâm tình của người con thảo đối với Chúa. 

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, 

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.   Amen. 

TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 

 

 

 

 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
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PHẤN ĐẤU SỐNG VỚI CHÚA 
Đời sống con người là hành trình đối diện với mọi mặt: 

với ánh sáng và bóng tối, với điều hay và chuyện dở, với 
người tốt và người xấu, với tích cực lẫn với cả tiêu cực,...  
Đối phó luôn là việc khó khăn, kéo dài, và phải dứt khoát là 
do quyết tâm của chính mỗi người.  Người trẻ trong tuần 
này có dịp nhìn kỹ vào hành trình của đời mình.  Từng 
người tự hỏi mình có còn là con cái của Chúa không, hay 
thời gian những tháng năm qua đã khiến cho mình sống đổi 
thay, ngả theo những thích thú, những hấp dẫn bè phái,... 
làm cho mình thoả lòng nhưng thực sự đã phản ảnh với 
Chúa rồi! 

Cuộc đời của mỗi người là cơ hội và là dịp để mọi bề gọi 
mời ta bước vào mê cung và dần dần tạo cho mình tự đóng 
cửa lại, khiến từ đó không thể thoát ra được.  Vì vậy, dầu 
mình đang là ai và ở vị trí nào, quyền lực hay thường dân, 
mỗi người phải quyết định rõ rệt có một cuộc sống tiết độ và 
tỉnh thức, vì ma quỷ hay người thân sống cạnh mình là thù 
địch như sư tử gầm thét, lạm dụng rảo quanh ngày đêm tìm 
mồi cắn xé.  Từng người ngày nay phải ngộ thức, đứng vững 
trong đức tin mới có thể chống cự được mọi quyến rũ.  
Riêng tâm tình Chúa Giêsu căn dặn khi bị cám dỗ, từng 
người cố gắng không nên thất vọng, nhưng phải cầu nguyện 
cùng Thiên Chúa một cách khẩn thiết hơn để giữ được chính 
mình và sống với Chúa. 

Ngày nay mọi người sống trong thế giới bây giờ, một thế 
giới đầy cám dỗ đầy lôi cuốn, và cám dỗ thời nay được mặc 
nhiều dáng vẻ hấp dẫn và đẹp đẽ.  Bên trong những cám dỗ 
luôn là sư thúc dục của ma quỉ, kẻ thù bao giờ cũng dấu mặt.   
Cuộc đời làm người ai ai cũng có thời gian sống hạnh phục, 
cùng lúc cũng phải trải qua những giây phút khủng hoảng.  
Khi đã bị rơi vào hoàn cảnh lo âu, tất cả mọi chuyện to nhỏ 
đều trở thành vấn nạn.   Làm người dĩ nhiên ai cũng phải 
quyết định tìm hướng đi cho đúng, tìm câu trả lời cho chính 
trực trước khi lựa chọn, quyết định mới giúp cho tương lai 
đời mình.  Hành trình của cuộc đời là giai đoạn chuyển tiếp 
từ tuổi ấu thơ sang tuổi thành niên là một giai đoạn quan 
trọng trong đời người.  Tuổi dậy thì cũng chứa đầy mọi hỗn 
loạn.  Tuổi trưởng thành cũng bao quanh mọi thử thách.  
Thân xác con người khi trải qua từng thời đại bỗng dưng 
biến đổi và sống cũng khác thường.  Con người khi bị ép 
buộc tham gia vào các cuộc phiêu lưu trong đời, làm cho 
chính mình dễ bị đánh mất nền tảng mình là ai. 

Thế nhân và cách riêng mọi người Kitô hữu ngày nay đều 
nhận biết mình là bụi tro, và sau cuộc đời khổ ải ngày nay 

mình cũng sẽ trở về với bụi tro.  Nói cách khác thân xác con 
người là một phần của vũ trụ do Thiên Chúa tác thành.  
Nhưng sống là hiện hữu của chính mình với mình, với nhau 
giữa mọi người, và hay bị lôi cuốn theo hướng, theo đảng, 
theo dụ dỗ của mỗi thời điểm là chuyện bình thương nhưng 
không mấy người để ý sống xa tránh.  Mọi cám dỗ thời bây 
giờ rất văn minh và nói khéo léo kéo làm cho nhiều người 
ngả về hướng của họ để yêu thích vật chất, của cải thế gian 
chính là yêu thích cái cội nguồn thân xác trần thế của chính 
mình.  Vậy là ta đã đánh mất đi chính mình! 

Từ ngày tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã ban cho con 
người quyền làm chủ tất cả: chim trời, cá biển và mọi sinh 
vật trên mặt đất.  Sống trong một thời gian, con người thi 
hành giáo huấn tích cực đến độ đi lạc lúc nào không biết nên 
cạnh tranh, dành nhau làm chủ, tụ họp nhau trình diễn ca 
nhạc, bày vẽ ăn nhậu để được ca khen, và ngay cả qua mọi 
sinh hoạt hay tàn sát nhau qua lời nói, qua lối nhìn để muốn 
chiếm quyền làm chức vị được khen ngợi trong nhau.  Satan 
đã chiếm ngự trong lòng mình từ lúc nào rồi?  Thời gian của 
mỗi ngày và mỗi thời đại đều có thêm những chuyện rất hay, 
quyến rũ rất thích thú cho đời mình khiến cho bị quên mất đi 
điểm chính mình phấn đấu để sống với Chúa; nhưng mọi 
người bị dụ dỗ quên hẳn nên vẫn chỉ phấn đấu cho chính 
mình và đang sống với nhau. 

Vũ trụ do Thiên Chúa tạo dựng là nơi con người sinh 
sống và sinh hoạt hàng ngày; vì thế khi con người phấn đấu 
làm chủ càng nhiều của cải càng tự tin.  Họ tin vật chất bảo 
vệ đời sống vì nó nuôi và làm đẹp cho thân xác.  Chúa đã 
trao cho con người quyền làm con cái của Chúa.  Lời chúc 
phúc này chung cho mọi người, không riêng cho một cá 
nhân hay tập thể nào.  Mọi cố gắng tranh giành cho riêng 
mình, cho tập thể nào cũng đều sai.  Tranh chấp, bất hoà và 
tàn sát lẫn nhau vì của cải, vật chất; danh vọng, chức tước 
làm mất ơn Chúa và sa vào cạm bẫy, cám dỗ của satan. 

Ma quỉ nhìn thấy rõ cá nhân của mỗi người và cả lịch sử 
hình thành nhân loại như thế nào.  Bởi đất mà ra nên chúng 
dùng miếng ăn, hoa mầu ruộng đất và vinh quang phú quí 
trần thế cám dỗ con người.  Cả ba chước cám dỗ đều có 
chung mục đích là lo cho thân xác: thực phẩm nuôi thân, 
mong nổi tiếng và lắm vàng, nhiều bạc.  Vừa có tiếng vừa 
có miếng quả là một thách đố lớn. Tiếng và miếng đều đến 
từ môi miệng.  Ma quỉ cám dỗ con người quên đi con tim và 
nhắm vào cái tôi mới dễ thành đạt.  Chúng cố tình làm ngơ 
sự sống Chúa ban cho con người vì mục đích chúng là bóp 
nghẹt sự sống trường sinh. 

Sống thật lòng căn tính cơ bản của chính mình là lời 
Chúa đang mời gọi.  Người nào cũng được tác tạo theo hình 
hài của Thiên Chúa, và không ngừng cho từng người luôn 
phải sống hiệp thông dưới sự dẫn dắt của Ngài; nhưng Chúa 
Giêsu đã chỉ cho mọi người thấy những cám dỗ ngày nay 
gần gũi với mình đến cỡ nào!  Hôm nay mọi người trẻ đã 
nhận thức một điều rất quan trọng:  Thiên Chúa không dựng 
nên con người mình riêng cho chính mình; nhưng Ngài 
mong ước mỗi người hàng ngày vẫn cố gắng phấn đấu, đối 
phó mọi mặt, để cả cuộc đời mình trọn vẹn là quà tặng Chúa 
dựng ra để giờ đây trao lại cho Ngài. 

Nghiệm Sống của Giới Trẻ  

MỤC VỤ GIỚI TRẺ 
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Tâm Tình chia sẻ Mùa Chay của  
    Đức Tổng Giám Mục Gregory M. Aymond 
 
 
 
 
 
 
 

KHỞI ĐẦU TỰ XÉT MÌNH 
Từ ngày Thứ Tư Lễ Tro tuần vừa rồi, chúng ta bắt đầu 

khai mạc 40 ngày trong hành trình chay tịnh.  Trong giây 
phút này, Chúa sẽ nói chuyện riêng với mỗi người, từng 
ngày, từng giây phút để ta tỉnh ngộ nhận ra cá tính mình 
đang như thế nào, và mọi thành quả, mọi lầm lỗi, cùng sự 
yếu đuối cuộc đời mình.  Xin nhắc kỹ rằng:  Thiên Chúa 
luôn yêu thương con người ở mọi thời gian và mọi hoàn 
cảnh.  Thiên Chúa mời gọi chính ta và mọi người cần nhìn 
lại trái tim của mình để nối kết mật thiết vào với Chúa và 
sống trong Ngài. 

Giáo Hội đề nghị khi có thể thực hiện được là buộc phải 
cầu nguyện, ăn chay, và hy sinh hãm mình.  Tôi thành tâm 
cầu xin cho mọi người của Giáo phận trong Mùa Chay này 
chúng ta có giờ để đón nhận ơn thánh Chúa và canh tân đến 
cuộc sống mới. 

Vừa khởi đầu vào Mùa Chay, chúng ta đều nhận ra xã hội 
và thế giới ngày nay đang có rất nhiều cám dỗ lôi cuốn con 
người sống xa Chúa và đẩy Ngài ra khỏi cuộc đời mình.  
Nói về điểm này không phải mỗi người cần phải đi khám 
nghiệm mạch máu, khám tim đập, kiểm duyệt tâm lý,... xem 
ta đã bất thường hay còn bình thường.  Điều cần nhắc đến 
không như thế, nhưng là mặt tâm linh, tình yêu trong trái tim 
mình lúc này ra sao hay đã nhạt nhòa.  Khi nói ra có người 
tự cảm thấy khó chịu, nhột nhạt mất tự nhiên. 

Chúng ta phải thực sự sống Mùa Chay qua lời cầu nguyện. 

Ngày giờ nào người tín hữu cũng được mời gọi để dành 
giờ tâm sự với Chúa chứ không phí giờ cho những việc 
không cần thiết.  Mình đến trước Chúa để xác nhận sự yếu 
đuối lỗi lầm của mình và cần sống canh tân.  Tôi không 
muốn nhắc đến nhiều vì người nhận tin thấy mất vui. 

Người Kitô hữu chúng ta dành giờ lắng nghe Lời Chúa 
qua bài đọc I của Lễ Tro: "hãy thật lòng trở về với Chúa 
trong chay tịnh, trong nước mắt và than van."  Quý vị và tôi 
đều phải nhìn sâu thẳm vào chính mình để đến với Chúa 
trong thân phận phàm nhân với những yếu đuối lỗi phạm đời 
mình cần phải đổi thay. 

Khi nhắc đến những yếu điểm của cuộc đời, chính tôi 
cũng có rất nhiều; nhưng tôi đề nghị mỗi người chúng ta chỉ 
cần chú tâm vào một điểm thôi để thực tế cần canh tân.  
Hành trình Mùa Chay năm nay, chúng ta thành tâm chọn ra 
một yếu điểm rất tăm tối để xin Chúa xóa bỏ đi một lỗi lầm 
cũng đủ để trái tim ta được thanh thoát. 

Khi quý vị và tôi đã nhận thức được sự hiện diện của 
Thiên Chúa trong đời sống của mình rồi và tín thác vào 
Ngài, Chúa sẽ ban hồng ân cho từng người để ta mạnh dạn 
chấp nhận từ bỏ một yếu điểm và thành tâm sống thánh 
thiện.  Trong 40 ngày Mùa Chay này là cơ hội để chúng ta 
sống trầm lắng, dành giờ cầu nguyện riêng hoặc suy tôn 
Thánh Giá Chúa.  Nếu chúng ta hy sinh thời giờ đến thánh 
đường được thì đây là dịp giúp cho ta được gần gũi với 

Thánh Thể Chúa, tham dự thánh lễ trau dồi sức mạnh rước 
của ăn thiêng liêng vào lòng làm cho tâm hồn ta luôn mạnh 
mẽ đỡ nâng đời sống chính mình và những người chung 
quanh. 

Một yếu điểm cuộc đời khi đã quyết định chấp nhận, 
chúng ta phải đến phòng giải tội để thú nhận và xin ơn tha 
thứ.  Từ đây con người mình sẽ sống thanh thoát và biết 
Chúa luôn ở bên mình.  Ngày xưa khi còn bé hàng ngày tôi 
thích ăn kẹo ngọt quá nhiều, khi biết tập kiêng khem, quả 
thật đã làm cho thân xác trở nên khác hẳn.  Bây giờ nhìn sâu 
vào tính nết, vào thân xác mới nhận ra thì ai cũng bị thu hút 
vào vô vàn các chất ngọt ở đời; làm sao để ta tập thú nhận 
hầu có thể tránh khỏi những chất hại cho con người mình. 

Đời người lúc nào cũng cần phải nhìn sâu vào chính 
mình để tạo cho cả đời được bình an, hạnh phúc.  Canh tân 
cuộc sống mới là mang an bình đến cho suốt một đời.  Có 
người hy sinh dành đặc biệt nguyên 40 ngày thật chu đáo; 
nhưng sau đó còn lại 325 ngày nữa của cả năm thì sẽ làm gì 
và đi về đâu?  Ta có đặt trọng tâm giúp cho tâm hồn mình 
suốt đời, hay chỉ theo đuổi những mùa nọ mùa kia, hoặc 
những dịp lễ thực hành cho có, cho nổi tiếng, cho xong thôi! 

Ngày nhận xức tro trên trán tuần rồi được hiểu rõ thân 
phận con người là tro bụi vào một ngày sẽ trở về bụi tro.  
Con người là sự yếu đuối mỏng dòn.  Khi được xức tro 
người nào cũng hiểu rõ: "việc xức tro là sự mong manh yếu 
đuối của con người một ngày sẽ phải chết, và cần được ơn 
cứu độ từ Lòng Chúa Xót Thương."  Trước khi xức tro lên 
trán, vị linh mục đọc: "hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin 
Mừng," hoặc cũng có lời đọc khác: "Hãy nhớ rằng ta là cát 
bụi, và sẽ trở về với cát bụi."   Là giám mục, tôi cũng phải 
sống khiêm tốn bởi vì mình vẫn là phàm nhân, cũng tội lỗi, 
cần đặt trọn niềm tin vào Lời Chúa, và khẩn cầu ơn tha thứ 
của Thiên Chúa. 

Trong các giáo xứ đều có những ngày giải tội cách đặc 
biệt trong Mùa Chay.  Tôi cảm tạ Chúa đã cho các linh mục 
hăng say thi hành bí tích thánh thiện này.  Đối với Chúa 
chẳng có gì Ngài lờ đi và không tha thứ.  Chúa luôn thứ tha 
mọi người vì tình yêu thương vô bến bờ.  Thiên Chúa cùng 
đồng hành với mỗi người trên hành trình đời sống.  Nguyện 
xin Chúa ban ơn tha thứ, và Ngài trả lời: "Ta là Đấng cứu 
độ và suốt đời yêu thương ngươi!" 

Archbishop Gregory M. Aymond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC VIỆC ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG 

A. Ngắm Sự Thương Khó:  chiều thứ Hai, thứ Ba và thứ 

Tư mỗi tuần trong Mùa Chay, từ lúc 5giờ25PM đến 

trước Thánh Lễ, Giáo xứ chúng ta có chương trình 3 

ngày:  Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu Kitô sẽ 

được phân tích chi tiết như trong phần tin Ngắm 15 Sự 

Thương Khó Chúa Giêsu Kitô. 

B. Đi Đàng Thánh Giá:  Chiều thứ Sáu hàng tuần trong 

Mùa Chay sẽ Đi Đàng Thánh Giá lúc 5giờ15PM. 

THÔNG TIN CỦA GIÁO XỨ 
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MÙA CHAY THÁNH 2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mùa Chay là thời gian thức tỉnh, sống khiêm tốn và 

thinh lặng với Chúa trong sa mạc để nhận ra mọi cám dỗ 

cuộc đời.  Sống trung thành với Chúa và kết hiệp trong 

Ngài, mọi người sẽ quay mặt tránh khỏi những lôi cuốn 

của Satan. 

LUẬT GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT 
 

Theo Chương II Giáo luật về Các Ngày Thống Hối; 

điều 1251: "Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh 

BUỘC phải Giữ chay và Kiêng thịt." 

 Tuổi giữ chay theo Giáo Luật điều 1252: "Mọi người 

từ tuổi thành niên (18 tuổi) cho đến tuổi 60 bắt buộc 

phải giữ chay." 

 Luật buộc kiêng thịt những người từ 14 tuổi trở lên. 

 Tất cả các ngày Thứ Sáu trong suốt Mùa Chay buộc 

phải kiêng thịt. 

Xin mọi người tín hữu cố gắng nhớ và nhắc nhở con cái 

giữ luật ăn chay và kiêng thịt trong suốt Mùa Chay Thánh 

theo đúng truyền thống Giáo Hội; đồng thời giúp cho tâm 

hồn mỗi người được tĩnh lặng để cùng đồng hành với 

Chúa Kitô trên hành trình cứu rỗi. 

NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ 

CHÚA GIÊSU KITÔ 

Theo truyền thống đặc biệt của Giáo xứ, trong Mùa 

Chay vào các ngày Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư hàng tuần, 

trước Thánh Lễ chiều có Ngắm Đứng, suy niệm Mầu 

Nhiệm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu. 

 Tuần I và II: ngắm 5 ngắm, giờ ngắm: 5giờ25 PM. 

 Tuần III và IV: ngắm 10 ngắm, giờ ngắm: 5giờ PM. 

 Tuần V và VI: ngắm 15 ngắm, giờ ngắm: 4giờ30PM. 

Xin mọi người cố gắng đến tham dự các giờ Ngắm 

Nguyện để giúp suy niệm các sự Thương Khó Chúa đã 

chịu.    Kính mời những người tham gia ngắm đến trước 

giờ ngắm để ghi danh.   Xin các Hội đoàn phụ trách các 

ngày ngắm chuẩn bị chu đáo. 

HỘI GIÚP LỄ ĐI HÀNH HƯƠNG 
VIẾNG ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC 

Sau các Thánh Lễ Chúa Nhật tuần tới, mùng 5 tháng 3, 

Hội Giúp Lễ sẽ bắt đầu bán thức ăn (ở cuối nhà thờ) để 

gây quỹ cho chương trình đi Hành Hương.    

Giáo xứ trân trọng kính xin cộng đồng dân Chúa rộng 

lòng quảng đại hỗ trợ giúp cho các em có đủ phương tiện 

để nhiệt tâm đi tham dự chuyến Hành Hương Viếng Đức 

Mẹ Lộ Đức vào cuối Tháng 7 năm nay. 

 

MÙA CHAY CẦU NGUYỆN CHO NHAU 
Mùa Chay luôn là dịp để mọi người tín hữu có dịp dâng 

lên Chúa những hy sinh qua việc ăn chay, hãm mình, làm 
việc bác ái, và cầu nguyện.  Qua những việc đạo đức, 
chúng ta cầu nguyện cho gia đình, cho xứ đạo, và cho 
nhau; để xin Chúa thánh hoá tâm hồn chính mình, và canh 
tân đổi mới cuộc sống của toàn thể cộng đồng dân Chúa 
được trở nên giống Chúa hơn trong Mùa Chay Thánh này. 

GIÁO KHU GIUSE 

HỌP CHUẨN BỊ LỄ BỔN MẠNG 

Ban Chấp Hành Khu Giuse trân trọng kính mời Quý 
Ông Bà và Anh Chị Em Gia Trưởng trong Khu Giuse bớt 
chút thời giờ đến nhà Ông Trưởng Khu: 4922 Treves 
Street, vào lúc 2giờ chiều Chúa Nhật tuần tới, ngày 
26/2/2023 để họp bầu Ban Chấp Hành nhiệm kỳ kế tiếp, 
và bàn thảo việc tổ chức Lễ Bổn Mạng Thánh Cả Giuse, 
Lễ Kính năm nay sẽ vào Thứ Hai, ngày 20 tháng 3, 2023. 

CHẦU THÁNH THỂ ĐẦU THÁNG 
HỘI CÁC BÀ MẸ CG & ĐOÀN LMTT 

Chiều Thứ Sáu tuần này, mùng 03/3/2023, Hội Các Bà 
Mẹ Công Giáo và Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ hiện 
diện bên Thánh Thể Chúa sau thánh lễ chiều tại nhà thờ.  
Ban Chấp Hành Hội/Đoàn trân trọng kính mời Quí Cố, 
Quý Hội/Đoàn viên đến tham dự giờ Chầu Thánh Thể thứ 
sáu đầu tháng cầu nguyện đặc biệt Mùa Chay Thánh 2023. 

Chiều Chúa Nhật tuần tới, mùng 05/3/2023, Hội Các 
Bà Mẹ sẽ có giờ Chầu Thánh Thể và Họp Đầu Tháng lúc 
2giờ chiều tại nhà thờ.   Xin kính mời toàn thể Quý Hội 
Viên cố gắng dành thời giờ đến tham dự đông đủ để Cảm 
Tạ Ơn Chúa và cầu nguyện cho tất cả quý hội viên cũng 
như gia đình sống thánh thiện trong Mùa Chay Thánh này. 

KẾT QUẢ HỘI CHỢ TẾT 2023 
GIÁO XỨ MARIA NỮ VƯƠNG VIỆT NAM 

Hội Chợ Xuân Quý Mão 2023 của Giáo Xứ chúng ta 
được thành quả tốt đẹp đều nhờ vào sự dấn thân đoàn 
kết và tinh thần hiệp nhất làm việc của tất cả quý Hội 
Đoàn, Phong Trào, quý Nhóm, quý Ban Ngành, và quý 
ông bà anh chị em trong giáo xứ.   

Cha Chính Xứ - Hội Đồng Giáo Xứ và Ban Tổ Chức 
Hội Chợ xin chân thành cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa; 
xin ghi ơn từng người đã hy sinh, và hiệp dâng lời cầu 
nguyện cho tất cả quý vị. 

Hội Chợ Xuân sau khi tính sổ thu-chi, kết quả là:  

Tổng số Thu Hội Chợ:   $720,927.
79

 

Tổng số Chi Hội Chợ:   $320,818.
94

 

Tiền Lời còn lại của Hội Chợ: $400,108.
85

 

Chi Huê Hồng Các Đoàn Thể: $  13,000.
00

 

Đặt mua 4 lều cho Hội Chợ: $  31,009.
48

 

Tổng Số Tiền Còn Lại:  $356,099.
37

 

Số tiền trên đây đã được đưa vào quỹ phát triển của 

giáo xứ trong Tổng Giáo Phận New Orleans. 
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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 05 tháng 3, 2023 

Maria Vũ Thị Phương 

Michael Phạm Hoàng Michael 

Maria Nguyễn Thị Sa 

Maria Vũ Thị Khang 

Đôminicô Maria Ngô Văn Ngâu 

Maria Đinh Thị Mến 

Maria Trần Thị Kim Phấn 

Phêrô Vũ Đình Mạnh 

Maria Nguyễn Thị Thung 

Phêrô Ngô Văn Hưng 

Vincentê Trần Hữu Hiệp 

 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 18 & 19 tháng 2, 2023 

February 18
th

 & 19
th

, 2023 

       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 & 19/2/2023:          $13,372.
00

 

Cộng Đồng Hispanic:  Febrero 19, 2023:             $475.
00

 

 

 

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ 

Ẩn Danh 1           $200.
00

 

Ẩn Danh 2           $100.
00

 

 

 

 

DÂNG CÚNG XÂY ĐÀI ĐỨC MẸ 

 

 

TIỀN DÂNG CHÚA 
CHURCH OFFERINGS 

CẦN NGƯỜI LÀM 
Tiệm bên Slidell cần người làm: 

Cần "Người Phụ Bếp"  và  "Người Tính Tiền" 

Xin liên lạc Anh Thành: (504) 237 – 1164 

TIN VUI – TIN VUI 
Nhà Nguyện Cha Phanxicô Trương 

Bửu Diệp đã mở cửa, không phân biệt 

tôn giáo.  Nhà Nguyện đón nhận những  

người yêu mến Cha,  

7 ngày/tuần từ 9am – 6pm. 

Địa chỉ:  4414 Belle Park Dr., Houston, TX 77072 

Mọi chi tiết xin liên lạc: 346-802-8515 9/14 

CẦN THỢ NAILS 
Tiệm cần Thợ Chính và Thợ Phụ  

Các Tiệm ở New Orleans và Slidell. 

Xin gọi: (504) 390 – 6613 

CẦN THỢ NAILS 
Tiệm Nails ở Slidell rất đông khách 

Cần THỢ Full-time/Part-time và bao lương ăn chia. 

Đảm bảo income cao 1,000-1,800 mỗi tuần và vacation. 

Liên lạc: (504) 432 – 7272 hoặc (985) 295 – 2032 

8/12 

8/8 

6/12 

TIỆM NAILS CẦN THỢ 
Tiệm Nails ở Chalmette  

Cần Thợ Chính & Thợ Phụ có bằng 

Trả lương ngày cao, bao lương, hoặc ăn chia tùy thích. 

Xin gọi: (504) 355 – 3882 

3/3 


