
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 II MÙA CHAY        Ngày 05 – 3 – 2023 SỐ:  1999 

  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 

 

                   
 
 
 

 

 

 

 Chúng con lắng nghe
     và phụng sự Chúa      !
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                          ĐÁP   CA 
     Đáp:     Lạy Chúa, xin hãy tỏ lòng từ bi Chúa ơi!   

        Như chúng con đây luôn vẫn tin cậy nơi Chúa. 

1.  Vì Lời Chúa đó là Lời luôn chân chính.  Bao việc Ngài 

đã làm đều đáng cậy tin.  Ngày yêu thích những công 

việc làm minh chính.  Khắp trên địa cầu dư tràn đầy 

những hồng ân.    Đáp 

2.  Kìa Chúa đã dõi theo người sợ kính Chúa.  Xem những ai 

cậy vào ơn Chúa dủ thương.  Để cứu gỡ kẻ trong vòng 

tay thần chết.  Chúa dưỡng nuôi họ trong đời khốn khó 

lầm than.    Đáp 

3.  Này con đây vẫn luôn cậy trông nơi Chúa.  Chính Chúa 

luôn phù trợ che chở đời con.  Nguyện xin Chúa đổ tràn 

lòng từ bi Chúa.  Cũng như chúng con trông cậy nơi 

Chúa mà thôi.    Đáp  
 
 
 

 
 

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO XỨ NGUYỆN CẦU 

Lạy Chúa Giêsu Kitô là nguồn sáng yêu thương! 

Chúng con cảm tạ Chúa đã tỏ vinh quang rạng ngời 

của Ngài đến cho chúng con trong Mùa Chay Thánh này.  

Xin Chúa không ngừng khơi dậy tâm hồn chúng con lòng 

khao khát được trở nên giống Chúa hơn; để khi đến với 

anh chị em, chúng con mang tinh thần vui tươi, mang tâm 

hồn thánh thiện, với trái tim đầy tình yêu,... khi chúng 

con đã được gần gũi với Chúa, yêu mến Chúa, và khao 

khát đời sống thánh thiện cho mọi người được mở lòng 

yêu mến Chúa hơn.       Amen! 
Bảo trợ Đèn Chầu cầu nguyện:   70.00/tuần 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Đèn Chầu Canh Thức trong tuần này do:  

Chị Trần Thị Nghĩa 

 Xin thắp sáng suốt tuần  

   để cầu nguyện cho: 

Linh Hồn Anna 

Trần Thị Đạt (lễ giỗ) 

Cầu Cho Các Linh Hồn Mồ Côi 

    và 

Cầu Bình An cho Gia Đình 

ĐÈN CHẦU CANH THỨC 
SANCTUARY LAMP 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tuần Lễ: 05. 3. 2023   –   12. 3. 2023 

March 5
th

, 2023   –   March 12
th

, 2023 

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 

06.  Thứ Hai:  tuần Thứ II Mùa Chay 

   Monday:  Lenten Weekday 

07.  Thứ Ba:  Thánh Pepêtua & Phêlixita, Tđ, Lễ nhớ 

    Tuesday:  St. Perpetua and Felicity, Mrts., M 

08.  Thứ Tư:   Thánh Gioan Thiên Chúa, Ts, Lễ nhớ 

        Wednesday:  St. John of God, Rel., M 

09.   Thứ Năm: Thánh Phanxica Thành Rôma, Ts, Lễ Nhớ 

     Thursday: St. Francesca of Rome, Rel., M 

10.   Thứ Sáu:  tuần Thứ II Mùa Chay (Kiêng Thịt) 

    Friday:  Lenten Weekday (Abstinence from meat) 

11.  Thứ Bảy:  tuần Thứ II Mùa Chay 

     Saturday:  Lenten Weekday 

12.   CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 

  The Third Sunday of Lent 

 Xh 17: 3 - 7         Tv 94: 1-2, 6-9 

 Rm 5: 1 - 2, 5 - 8 

 Ga 4: 5 - 42 

LỊCH PHỤNG VỤ 

LITURGICAL CALENDAR 
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CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – Năm A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
LÊN ĐƯỜNG 

Trong cuộc đời mỗi người, có nhiều lần lên đường. Bởi 

lẽ, như muôn con sông đều dồn về biển cả, muôn cánh lá 

đều hướng về nguồn cội, mỗi người đều hướng về đích điểm 

của mình là Thiên Chúa. Để đến với đích điểm đó, cần phải 

liên tục lên đường. 

Khi sinh ra trong cuộc đời là chúng ta thực hiện cuộc lên 

đường đầu tiên.  Đời sống nơi dương thế là một hành trình 

dài, được khởi đầu khi con người cất ba tiếng khóc chào đời 

và kết thúc khi con người nhắm mắt xuôi tay.  Thế rồi, mỗi 

sớm mai thức dậy là một cuộc lên đường mới, với những 

quyết tâm và nghị lực mới để thành đạt trong cuộc sống và 

trưởng thành trong Đức tin. 

Tin Mừng hôm nay nhắc đến một cuộc lên đường khác.  

Ba môn đệ đã được Chúa Giêsu hướng dẫn và cùng Người 

lên núi cao. Theo văn mạch của Tin Mừng Thánh Mátthêu, 

thì việc lên núi được thực hiện 6 ngày sau khi Chúa Giêsu 

tiên báo cho các môn đệ về cuộc thương khó của Người. Khi 

tiên báo cuộc khổ nạn, Chúa cũng hứa cho những ai “liều 

mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống 

ấy” (Mt 16,26). Trong bối cảnh này, ba môn đệ đã cùng với 

Chúa đi lên núi. Chúng ta đoán được tâm trạng của các ông. 

Đó là sự âu lo, hoang mang trước cuộc thương khó Thầy 

mình đã báo trước. Trên núi cao, Chúa thay hình đổi dạng 

khiến các ông ngỡ ngàng. Cựu ước hay nói đến việc Thiên 

Chúa hiển linh, hay những cuộc thần hiện, tức là Chúa tỏ 

mình ra để an ủi hoặc củng cố lòng tin của con người. 

Những cuộc thần hiện còn nhằm chứng minh Thiên Chúa 

luôn yêu thương và hiện diện giữa nhân loại. Ngài không bỏ 

rơi họ khi gặp cảnh gian nan khốn cùng. Nhờ nỗ lực lên 

đường, ba môn đệ đã được chiêm ngắm vinh quang của 

Chúa Giêsu. Trong giờ phút ấy, Chúa không chỉ như một vị 

thầy bình thường như mọi ngày. Người đã cho các ông thấy 

vinh quang đích thực của Người, như một cuộc hiển linh 

trong Cựu ước. Cùng với sự biểu lộ vinh quang của Chúa, 

các môn đệ còn được soi trí để hiểu rõ sứ mạng của Người. 

Hai nhân vật của Cựu ước, ông Môisen và ông Elia đã hiện 

ra đàm đạo với Chúa, như một sự kết nối giữa quá khứ với 

hiện tại. Hai ông Môisen tượng trưng cho Lề luật;  Elia  đại 

diện cho truyền thống Ngôn sứ. Sự hiện diện của hai nhân 

vật này như để chứng minh rằng Chúa Giêsu đến để kiện 

toàn Lề luật cựu ước và thực hiện những lời các Ngôn sứ đã 

loan báo. Không chỉ hai nhân vật của Cựu ước, mà Chúa 

Cha cũng xuất hiện để chứng minh thân thế và sự nghiệp 

của Chúa Giêsu. Câu tuyên bố từ đám mây trên cao trong 

lúc Chúa Giêsu biến hình cũng là lời tuyên bố khi Chúa chịu 

phép rửa tại sông Giođan: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta 

hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 

3,17. 17,5). Qua lời này, Chúa Cha đã long trọng giới thiệu 

Con mình với cả nhân loại. 

Chúng ta hãy chiêm ngắm ba môn đệ trong cuộc thần 

hiện vinh quang này. Các ông hạnh phúc ngây ngất vì như 

thể được nếm hưởng thiên đàng ngay dưới thế. Các ông 

dường như quên hết mọi sự, muốn lưu lại để tận hưởng hạnh 

phúc ngọt ngào của vinh quang Chúa. Nhưng Chúa muốn 

kéo các ông về với thực tại để cộng tác với Chúa trong sứ 

mạng của Người. Thày trò tiếp tục xuống núi để đối diện và 

đón nhận mầu nhiệm thập giá. 

Đối với các tín hữu, Mùa Chay là một cuộc lên đường. 

Lên đường can đảm và phó thác như Ápram. Lên đường 

gian khổ như ba môn đệ theo Chúa lên núi. Cuộc lên đường 

nào cũng phải chấp nhận những hy sinh, từ bỏ những tiện 

nghi và chấp nhận những thử thách. Cuộc lên đường của 

chúng ta chính là nhìn lại đời sống Đức tin của mình, để dỡ 

bỏ những gì đang cản trở chúng ta theo Chúa hoặc đang cám 

dỗ chúng ta lùi bước. Người môn đệ muốn trung thành theo 

Chúa phải “đồng cam cộng khổ” để được chiêm ngưỡng 

vinh quang của Người (Bài đọc II). 

Chúa Giêsu đã biến hình đổi dạng trước mặt các môn đệ 

để mời gọi các ông hãy biến đổi tư duy về Đấng Thiên Sai. 

Hôm nay, Chúa Cha cũng đang nhắc chúng ta “hãy vâng 

nghe lời Người” để  biến đổi cuộc đời. Hoán cải là lời kêu 

gọi của Chúa Giêsu khi khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng. 

Đó cũng là lời kêu gọi của Giáo Hội mỗi khi Mùa Chay về. 

Như cuộc sống luôn hướng về phía trước, người tín hữu phải 

biến đổi không ngừng để mỗi ngày một đến gần Chúa hơn. 

Vì thế mà chúng ta cần phải lên đường mỗi ngày. 

“Mơ ước lên đường thì bao giờ cũng đẹp. Nhưng để thực 

hiện lên đường lại không dễ. Những hạnh phúc đẹp chỉ dành 

cho những tâm hồn dám lên đường tìm kiếm. Muốn nhìn vũ 

trụ mênh mông phải giã từ mặt đất, cất cánh theo chim trời. 

Nếu con sâu cứ lặng lẽ sống dưới mặt đất với loài trùng, thì 

nó chẳng có lý do để oán trách sao cuộc đời chung quanh 

chỉ là mùi ẩm của đất, mùi mốc của cỏ. Nó phải hóa thân 

thành cánh bướm. Và, lúc đó người ta sẽ ngước mắt nhìn 

theo”  

(Trích trong Nước mắt và Hạnh Phúc của Nguyễn Tầm 

Thường). 

Gm Giuse Vũ Văn Thiên 

 

 

 

 

 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
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SỐNG NÊN THÁNH 
Mùa Chay 2023 là thời gian quan trọng khi Giáo Hội, 

Đức Thánh Cha Phanxicô, Vị Tổng Trưởng Phụng Vụ, Đức 
Hồng Y Dolan, và Đức Tổng Giám Mục Gregory M. 
Aymond, đều lên tiếng mời gọi mọi người Kitô hữu cần 
quan tâm nhìn lại đời sống của chính mình để canh tân cuộc 
đời, trở về thánh đường với Thánh Thể Chúa, và dựng nền 
tảng tâm hồn thật vững chắc nối kết tình người vào với Chúa 
cho đời sống thánh thiện trên hành trình hạnh phúc suốt đời 
này đến đời sau. 

Đời sống của bất cứ người Kitô hữu nào, đặc biệt là giới 
trẻ công giáo, ai cũng cần quan tâm xây dựng cuộc đời của 
chính mình cũng như mọi người đang cùng chung sống bên 
nhau; để được thỏa lòng cả thân xác và tâm linh cho hiện tại 
cũng như ngày sau tiến về quê hương nước trời.  Đời sống 
đạo với Chúa là sự thực tế, người Kitô hữu gọi là sống "Nên 
Thánh," vì chính mỗi người đều là hình hài của Thiên Chúa 
nên mọi phút mọi giây mọi ngày ta đều phải linh động và 
nhận diện ra chính mình đã, đang, và mãi mãi là khí cụ hữu 
dụng của Chúa và sống với Ngài; nếu không suy xét thật kỹ 
được như thế, chính mình đang là tay sai của thần dữ vì mục 
đích lôi cuốn từng người ngả về thế tục, hài lòng với đời 
sống vật chất và danh vọng để tranh đua thua kém với nhau. 

Ngày nay việc gì mỗi người làm cũng đều có lý do hay 
và đưa ra những lý luận hợp thời.  Một bà mẹ có lần kể 
chuyện đứa con gái của bà đã 28 tuổi, vẫn sống độc thân; 
nhưng trong suốt hơn 7 năm dài đi xa không về với mẹ 
những dịp ngày sinh nhật, lễ lớn của tạ ơn, lễ giáng sinh hay 
ngày Tết.  Bà mẹ khao khát mong chờ từng ngày nhưng sự 
quyết định vẫn không có, con gái vẫn không về, nên bà tuyệt 
vọng, bị mất đi rất nhiều sự nâng đỡ và tình với nghĩa.  Vậy 
đời sống con người ngày nay phải sống như thế nào mới có 
ý nghĩa?  Người trẻ Kitô hữu hàng ngày phải suy tâm và 
thực hành ra sao mới tròn đầy!  Vị linh mục Quang Việt 
cũng thực tế diễn tả ý tưởng "Nên Thánh Khi Lên Mạng" 
như sau: 

Khi nói nên thánh, nhiều người nghĩ ngay đến những gì 
cao cao, siêu siêu,...  Vì thế, các bạn trẻ thường ngại ngùng 
khi đề cập đến đề tài này với lý do là mình không thể cao 
siêu.  Lời ghi rằng: "Chúng ta thường bị cám dỗ để nghĩ 
rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có thể rút lui 
khỏi công việc bình thường để dành nhiều thời gian cầu 
nguyện." 

Nếu hiểu theo cách đó, nhiều bạn trẻ sẽ không có cửa để 
nên thánh, khi mà sự nghiệp còn dang dở, bước đường 

tương lai còn ngổn ngang với bao ước mơ chưa thành hiện 
thực, áp lực việc học và công việc ngày càng nhiều.  "Thế 
nhưng, 'không phải thế.  Tất cả chúng ta đều được mời gọi 
nên thánh bằng cách sống đời mình với tình yêu và bằng 
cách làm chứng trong mọi việc mình làm, ở bất cứ nơi nào 
mình sống...  Bạn phải làm việc để kiếm sống ư?  Hãy nên 
thánh bằng cách làm việc thật tận tụy và chu đáo để phục vụ 
anh chị em mình...  Bạn đang ở một địa vị có quyền lực ư?  
Hãy nên thánh bằng cách quyên lợi riêng để phục vụ ích 
chung'" 

(1) 

Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta nói rằng: "Điều làm người 
khác ngạc nhiên không phải khi thấy chúng ta làm việc, mà 
thấy chúng ta tỏ ra hạnh phúc và vui tươi trong khi chúng ta 
làm việc." 

Với tình yêu trong cuộc sống, chúng ta mới có thể hạnh 
phúc và vui tươi khi làm việc. Bình thường tôi vẫn chăm 
chú học tập, lo lắng làm việc, tất bật với cuộc sống nhưng ít 
có tình yêu. Bây giờ, tôi đem tình yêu vào đó nhiều hơn, 
nghĩa là tôi đang thánh hoá nó, đang hướng việc học, việc 
làm vào sự thánh thiện. Vì vậy, tôi nên thánh hơn. Dù là 
việc bình thường, nhưng tôi ý thức thực hiện với một tình 
yêu lớn, tôi đang thổi hồn vào việc bình thường đó, làm cho 
nó được thánh hoá. 

Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra một thí dụ: "Một phụ nữ 
đi mua sắm, gặp một người hàng xóm và bắt đầu nói 
chuyện, rồi việc bép xép bắt đầu."  Nhưng chị ấy tự nhủ 
lòng: "Không, tôi sẽ không nói xấu ai cả."  Đây là một bước 
tiến trong sự thánh thiện.  Sau đó, ở nhà, một đứa con của 
chị muốn nói chuyện với chị về những điều nó hy vọng và 
ước mơ, mặc dù mệt mỏi, chị vẫn ngồi xuống kiên nhẫn và 
ưu ái lắng nghe.  Đó là một sự hy sinh khác mang lại sự 
thánh thiện.  Sau đó, chị gặp đôi điều khiến phải lo âu, 
nhưng nhớ lại tình yêu của Đức Trinh Nữ Maria, chị lấy 
tràng hạt ra và cầu nguyện bằng đức tin.  Lại một nẻo 
đường nên thánh nữa.  Lát sau ra đường, gặp một người 
nghèo, chị dừng lại nói với người ấy một lời dịu dàng tử tế.  
Ấy là thêm một bước nữa." 

(2)
 

Một câu nói khác đã ghi: "Trong khi nhiều người trẻ 
chìm mình trên mạng xã hội với những điều tiêu cực, thì 
Carlo Acutis 'biết cách sử dụng những công nghệ thông tin 
để truyền đạt Tin Mừng, để truyền thông các giá trị và vẻ 
đẹp.'" 

(3)
 

Mỗi ngày tôi lên mạng bao nhiêu lần, tôi đem tình yêu 
vào đó bấy nhiêu lần. Từng ngón tay chạm trên màn hình có 
hơi thở vào, hơi thở của lựa chọn thông tin, hơi thở của con 
tim làm chủ bản thân.  Thế là tôi… nên thánh khi lên mạng.     
Tác giả: LM Gioan Lê Quang Việt 

Mùa Chay Thánh năm nay, người trẻ quyết định cho đời 
sống mình phải làm gì và sống thực tế như thế nào mới tràn 
đầy ý nghĩa, tin yêu trong hy vọng?  Nguyện chúc cho từng 
người trẻ hôm nay được giác ngộ, được đón nhận ánh sáng 
Chúa biến hình biến đổi đời sống để biết rõ chính mình, hầu 
đặt đời sống mình vào hành trình kiến tạo cho cuộc đời 
thánh thiện, hài lòng, và sống hạnh phúc cả một đời trong 
tình yêu Thiên Chúa. 

Tâm Tình Giới Trẻ – NT Long Ân  

MỤC VỤ GIỚI TRẺ 
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                                     Lời Mời Gọi của Giáo Hội  
    Vị Tổng Trưởng  

Bộ Phụng Tự Giáo Hội Vatican 
 
 
 
 

BUỘC PHẢI TRỞ LẠI THÁNH ĐƯỜNG 
Mùa Chay năm nay, 2023, bắt đầu từ thời gian này và 

những năm sau đến tương lai, Đức Thánh Cha Phanxicô và 

Công Đồng Vatican đã mật thiết mời gọi các tín hữu trở về 

Thánh Đường tham dự Thánh Lễ hàng ngày, cũng như hàng 

tuần.  Những năm vừa qua, toàn thể địa cầu đã trải qua vấn 

nạn đại dịch Covid gây biết bao tai hại; đồng thời qua những 

khổ sở của công ăn việc làm sau đại dịch đã làm cho nhiều 

nước bị trở ngại.  Ngày nay ở khắp mọi nơi trên cả địa cầu 

mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường như trước đây.  Sau khi 

Đức Thánh Cha Phanxicô và Công Đồng Vatican quyết 

định, Vị Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự Giáo Hội và Kỷ Luật 

Bí Tích đã đăng tin công bố rằng:  "Thánh Lễ trực tuyến trên 

trang mạng, trên tivi, sẽ không bao giờ có thể thay thế sự 

hiện diện thực sự trực tiếp của tín hữu với Chúa.  Giáo hội 

mời gọi mọi người tín hữu cố gắng trở lại nhà thờ hiệp tâm 

cùng dâng Thánh Lễ với lòng khao khát được xoa dịu, và 

mời gọi cũng như khuyến khích mọi người thân cận khi họ 

vẫn còn đang sợ hãi; đến được bên Thánh Thể Chúa tinh 

thần sống yên vui và phấn khởi, biết chắc sẽ được Chúa 

thương cứu vớt linh hồn mình." 

Qua tâm tình của người Hoa Kỳ âm thầm diễn tả thật 

khéo léo:  khi quen sống trong nhà một thời gian dài đại 

dịch và hàng ngày chúng tôi chẳng biết làm gì cứ đi du lịch 

khắp nơi trên trang mạng, còn thích thú bật thêm Tivi để 

quan sát các đài truyền hình chỉ dạy cách nấu nhiều món ăn 

khác nhau rất hấp dẫn thú vị.  Xem đi xem lại bao nhiêu lần 

trên trang mạng chúng tôi thực tế cũng vẫn phải đeo khẩu 

trang ở nhà không được ra công cộng nên như vậy cũng 

chẳng đi du lịch đến được chỗ nào!  Cùng lúc khi xem Tivi 

thấy các món ăn rất ngon, rất đẹp, nhưng chẳng ngửi thấy 

mùi gì hoặc thực tế chả nếm được một vị gì.  Cũng tương tự 

như vậy, chỉ sau cả năm dài của đại dịch không đến được 

nhà thờ, chúng tôi quá khát khao muốn được đến trực tiếp 

với Thánh Thể Chúa nơi thánh đường hầu giúp cho đời sống 

hàng ngày được bình an và giảm bớt đi sự xáo trộn.  Còn cứ 

chỉ xem lễ trên Tivi thì sự thật sẽ không rước được Thánh 

Thể Chúa và không làm sao sống cho thánh thiện được! 

Đức Thánh Cha Phanxicô cùng với Đức Hồng Y Sarah 

tận tình mời gọi: "Chúng ta tìm được sự an bình thánh thiện 

và mừng vui khi đã trở lại với Thánh Thể Chúa Kitô!"  Hội 

Đồng Giám Mục Hoa Kỳ USCCB, Đức Hồng Y Dolan 

thánh thiện quan tâm nhắc nhở rằng:  Bệnh dịch trong xã hội 

đã tạo ra quá nhiều biến động gây tác hại về vật chất, gây 

bệnh hoạn cho con người chẳng phải chỉ về thân xác mà 

quan hệ đến cả linh hồn.  Bệnh dịch này đưa đến một khủng 

hoảng rất lớn cho đời sống Cộng Đồng Kitô Giáo, nó đánh 

phá mất đi đời sống phụng vụ, khiến cho con người bị rối 

loạn quá nhiều.  Đa số người dân lo bảo vệ cho sức khoẻ; 

nhưng không đến được bên Thánh Thể để rước Chúa vào 

lòng thì dù có lo cho sức khoẻ đến cỡ nào cũng khó bảo vệ 

được linh hồn. 

Giáo hội tha thiết mời gọi mọi người Kitô hữu thành tâm 

trở về với Thánh Thể Chúa; đồng thời cũng xin từng người 

cố gắng chuyển tin ra cho nhau, cho từng người trong gia 

đình, cho bạn bè cũng như cho mọi người thân quen... biết 

lời mời gọi của Giáo Hội để tất cả chúng ta cùng được cầu 

nguyện, được chúc lành, và được sống hạnh phúc trong trái 

tim Chúa.  Nhà thờ là cung thánh Chúa, là nơi con người 

chia sẻ, cầu nguyện, và trao dâng dời sống lên Chúa giúp 

linh động cho tâm hồn của từng người, và là nơi nối kết tất 

cả mọi người con cái Chúa được hạnh phúc chung sống bên 

nhau.  Tại Vatican, Đức Hồng Y Phụng Vụ đã công bố: 

"Mọi người cần khẩn thiết trở về tham gia bình thường cho 

đời sống Kitô giáo nơi thánh đường, cử hành các chương 

trình phụng vụ; đặt biệt hoà chung lòng dâng Thánh Lễ như 

đích điểm hướng lòng vào với Chúa mang nguồn sức mạnh 

cho tâm hồn mình cùng với giáo hội." 

Thời gian xa cách Bàn Thánh Chúa đã mất đi quá nhiều 

cơ hội rồi.  Ngày nay bắt đầu vào Mùa Chay chúng ta cần 

sống bên Thánh Thể Chúa và tập sống tĩnh lặng cho tâm 

hồn.  Khích lệ mọi người cần phải trở về với "CÁI TÂM" 

mới biết lòng khát khao của chính mình để gia tăng giờ gặp 

gỡ Chúa và sống với Ngài.  Đến thánh đường trong thánh lễ 

và các phụng vụ, từng người sẽ lãnh nhận được Chúa.  Nếu 

không rước Chúa, không mở lòng đón nhận được Ngài, là 

chính ta không mang Chúa đến cho chính mình được mà 

thực tế là đang mang tà thần đến cho nhau qua khen ngợi, 

qua ca tụng nhau lấy vui thú làm đánh mất đi chính mình là 

chứng tá của lòng tin, cậy, mến! 

Những tháng ngày bệnh dịch sống xa nhà Chúa đã tạo 

cho nhiều người Kitô hữu bị dịch bệnh thật sâu trong tâm 

hồn, làm cho nhiều người đã đánh mất Chúa, không nghe 

được Lời Chúa nói với mình nên chỉ thích nghe lời nói của 

nhau khiến cho tâm hồn mình bị tê liệt và trí óc bị giới hạn, 

sống cô đọng và tiêu cực; cứ thầm tưởng mình là người đạo 

đức thánh thiện mà thực sự không biết rồi một ngày tâm hồn 

mình sẽ đi về đâu!  Vậy khi đến thánh đường nhưng lòng 

từng người đã thực sự trở về với thánh đường và với Chúa 

chưa? 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tỏ bày:  Giáo hội luôn yêu 

mến toàn thể mọi người Kitô hữu trên khắp hoàn cầu.  Xin 

mọi người nhớ trở về với Thánh Thể Chúa nơi thánh đường 

để đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu độ.  Cuộc sống hiện tại 

của mỗi người thật quan trọng, và đời sống tâm linh còn 

quan tâm hơn; vì Giáo hội luôn hiệp nhất loan báo và cùng 

đồng hành với mọi người hướng tới ơn cứu rỗi đời đời cho 

các linh hồn; đồng thời cũng là sự quan tâm cần thiết cho 

các giáo xứ, các giáo phận, là những ngôi nhà rộng lớn của 

đại gia đình sinh hoạt giúp tâm linh sống động cho từng 

người Kitô hữu. 

Công Đồng Vatican 

do An Khang chuyển dịch 
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TĨNH TÂM MÙA CHAY GIÁO XỨ 
Mùa Chay năm nay, Giáo xứ chúng ta đã xếp tuần Tĩnh 

Tâm 4 ngày do Cha Nguyễn Khắc Hy giảng huấn.  

Giờ tĩnh tâm sẽ được bắt đầu vào các buổi tối: 

 Thứ Năm, ngày 23 tháng 3, 2023:   7:00giờ tối 

 Thứ Sáu, ngày 24 tháng 3, 2023:   7:00giờ tối 

 Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3, 2023:    7:00giờ tối,  

2:30 Chiều Thứ Bảy, Tĩnh Tâm Các Em Học Sinh, và 

 Chúa Nhật, ngày 26 tháng 3, 2023:  Tĩnh Tâm Hội 

Đồng Mục Vụ lúc 2giờ chiều. 

Giáo xứ trân trọng kính mời toàn thể cộng đồng dân 

Chúa cố gắng tham gia những ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay 

để cùng đồng hành với Chúa Kitô canh tân tâm hồn mình. 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

GIẢI TỘI MÙA CHAY 2023 

Mùa Chay năm nay, giáo xứ đã mời Quý Cha trong 

Tổng Giáo Phận đến giáo xứ chúng ta để giúp mọi người 

giáo dân với Bí Tích Hòa Giải vào bốn (4) ngày trong 

Tuần Thánh tại Nhà thờ:        

Chúa Nhật, ngày 02/4/2023; bắt đầu từ 7giờ tối 

Thứ Hai, ngày 03/4/2023; bắt đầu từ 7giờ tối 

Thứ Ba, ngày 04/4/2023; bắt đầu từ 7giờ tối, và    

Thứ Tư, ngày 05/4/2023; bắt đầu từ 7giờ tối. 

Xin mọi người đến lãnh nhận ơn tha thứ làm hòa với 

Thiên Chúa.  Cũng xin quí ông bà, cha mẹ nhắc nhở con 

cháu đi xưng tội, để lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, chuẩn bị 

tâm hồn đón nhận Chúa trong những ngày trọng đại Tưởng 

Niệm cuộc Thương Khó, Tử Nạn, và Phục Sinh của Chúa 

Kitô. 

Xin Lưu Ý:  Quý Cha Giải Tội sẽ không ngồi chờ lâu 

ở các toà giải tội.   Xin cộng đồng dân Chúa cố gắng đến 

sớm để lãnh Phép Hoà Giải. 

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 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. 

  

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. 

HỘI GIÚP LỄ MỪNG BỔN MẠNG 
Thứ Năm tuần này, ngày 9/3/2023, Giáo Hội mừng Lễ 

Thánh Đôminicô Saviô là Bổn Mạng của Hội Giúp Lễ: 

Hội hiệp dâng Thánh Lễ mừng Bổn Mạng lúc 6giờ 

chiều Thứ Năm trong tuần, ngày 9/3/2023.   Lễ Tạ Ơn vào 

lúc 8giờ sáng Chúa Nhật, ngày 12 tháng 3, 2023. 

Xin trân trọng kính mời quý Cha, quý Tu Sĩ, Thầy Phó 

Tế, Hội Đồng Giáo Xứ, HĐ Mục Vụ quý Khu, Quý Đoàn 

Thể, Phong Trào, Ban Ngành, cùng cộng đồng dân Chúa 

đến hiệp dâng Thánh Lễ mừng Bổn Mạng Hội Giúp Lễ và 

cầu nguyện cho các em trong Hội luôn được tâm hồn trong 

trắng, mang lòng yêu mến Chúa, sốt sắng phụng sự Chúa 

và gần gũi với Thánh Thể. 

THÔNG TIN CỦA GIÁO XỨ 
 

ĐỔI GIỜ 

DAYLIGHT SAVINGS TIME BEGINS 

Đêm Thứ Bẩy tuần này, ngày 11 tháng 3 lúc 2giờ sáng 

sẽ đổi giờ.   Xin mọi người nhớ vặn đồng hồ lên 1 tiếng. 

(Please turn the clock forward 1 hour.) 

 
Vặn đồng hồ lên 1 giờ 

Giờ cũ                    Giờ mới 
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LỄ MISA VĨNH VIỄN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỜI ÂN NHÂN XIN LỄ VĨNH VIỄN 

THAM DỰ THÁNH LỄ 

Giáo Xứ dâng Thánh Lễ đặc biệt hàng tuần cầu cho 

những người xin Lễ Misa Vĩnh viễn còn sống cũng 

như đã qua đời.   

Xin kính mời quý thân nhân của các Linh Hồn có 

tên dưới đây, đến tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ cầu 

nguyện cho Linh Hồn thân nhân của mình vào: 

  Chúa Nhật:  ngày 12 tháng 3, 2023 

Giuse Vũ Viết Xuyến 

Maria Nguyễn Thị Quýt 

Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bất 

Maria Nguyễn Thị Lĩnh 

Maria Linda Khuôn Trần 

Maria Nguyễn Thị Vui  Anna Trần Thị Loan 

Anna Nguyễn Thị Hảo  Anna Trần Thị Vẻ 

Giuse Đinh Văn Thụ   Antôn Vũ Văn Rinh 

Phaolô Phạm Quang Lưu  Giuse Vũ Ngọc Liên 

Đôminicô NguyễnVăn Cư  Giuse Bùi Đức Thành 

Phêrô Nguyễn Văn Kiêm  Phêrô Trần Văn Hiền 

 

 

 

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 25 & 26 tháng 2, 2023 

February 25
th

 & 26
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 25 & 26/2/2023:          $12,668.
00

 

Cộng Đồng Hispanic:  Febrero 26, 2023:             $452.
00

 

Đợt II:  Quỹ Từ Thiện Công Giáo:     $3,846.
00

 

 

DÂNG HOA KÍNH 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 10/14 

CẦN THỢ NAILS 
Tiệm cần Thợ Chính và Thợ Phụ  

Các Tiệm ở New Orleans và Slidell. 

Xin gọi: (504) 390 – 6613 

9/12 

7/12 

TĨNH TÂM MÙA CHAY 
TRƯỜNG THÁNH TÔMA THIỆN 

Thứ Bảy tuần này, ngày 11/3/2023, Trường Giáo Lý 

Thánh Tôma Thiện sẽ tổ chức đặc biệt Ngày Tĩnh Tâm 

Mùa Chay tại nhà thờ từ 10giờ sáng đến 5giờ chiều. 

Buổi Tĩnh Tâm dành riêng cho các em học sinh Lớp 7 

đến Lớp 12.  Trường Giáo Lý trân trọng kính mời Quý 

Phụ Huynh cố gắng thu xếp thời giờ chở con em đến nhà 

thờ để các em tham dự Ngày Tĩnh Tâm và sinh hoạt. 

HỘI GIÚP LỄ GÂY QUỸ 
ĐI HÀNH HƯƠNG VIẾNG ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC 

Sau các Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay, Hội Giúp Lễ đã 

chuẩn bị và 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. 

CHẦU THÁNH THỂ 
HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO 

Chiều Chúa Nhật tuần này, 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. 

PHONG TRÀO CURSILLÔ 
Ban Chấp Hành Phong Trào Cursillô trân trọng thông 

báo và kính mời Quý Ông Bà, Quý Anh Chị Cursillitas, cố 

gắng dành thời giờ Mùa Chay năm nay đến tham dự buổi 

cầu nguyện vào tối Thứ Ba tuần này, ngày mùng 07 tháng 3, 

2023 sau Thánh Lễ tại nhà thờ. 


