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Cha Xứ: Phêrô Nguyễn Thanh Hoài 
Phone:  504-344-6881 
 
Thư Ký:  Cô Cao Mến 
Phone:  504-304-6698 
Giờ Làm Việc:  Thứ Tư  
8:45 AM – 1:45 PM 
Ngoài giờ làm việc: 504-606-8451 
 
 

THÁNH LỄ 
Thứ Ba – Thứ Bảy: 6:00 PM 
Chúa Nhật:  8:00 AM & 10:00 AM 
 
LỄ VỌNG CHÚA NHẬT 
Thứ Bảy:  6:00 PM 
 
CHẦU THÁNH THỂ 
Thứ Sáu:  5:30 PM 
 
CANH TÂN ĐẶC SỦNG 
Thứ Hai:  6:00 PM 
 
GIẢI TỘI 
Thứ Ba – Thứ Bảy:  30 phút trước Thánh Lễ 
Ngoài ra xin liên lạc với Cha Xứ 
 
RỬA TỘI 
Sau lễ 10:00 AM Chúa Nhật đầu tháng. 
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ để lấy đơn. 
Xin nộp đơn ít nhất 1 tuần trước ngày rửa tội. 
 
HÔN PHỐI 
Xin liên lạc với Cha Xứ ít nhất 6 tháng trước 
ngày cưới để được hướng dẫn và làm hồ sơ 
theo giáo luật. 
 
GIÁO LÝ TÂN TÒNG 
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ 
 
THĂM BỆNNH NHÂN - TRAO 
MÌNH THÁNH CHÚA 
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ mỗi khi cần. 
 
XỨC DẦU BỆNH NHÂN 
Xin liên lạc Cha Xứ bất cứ lúc nào gia đình có 
ngưởi đau yếu. 
 
GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ 
Theo Giáo Luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, 
các tín hữu phải ghi danh gia nhập giáo xứ 
càng sớm càng tốt.  Các đôi vợ chồng mới cưới 
phải ghi danh gia đình công giáo riêng. 
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ để lấy đơn. 
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SUY NIỆM – SỐNG ĐẠO TÍCH CỰC 
Suy niệm: Cây vả được trồng nơi vườn nho là được hưởng những chăm sóc 
đặc biệt dành cho cây nho. Thế nhưng, nó không xứng đáng với ưu đãi này vì 
chỉ có lá xanh tươi mà không sinh trái ngon quả ngọt. Cũng vậy, cây vả mà chỉ 
có lá xanh tươi thôi là hình tượng của những Ki-tô hữu bằng lòng khi không 
làm điều gì tiêu cực: không làm gì hại ai, cũng chẳng lường gạt, áp bức người 
khác. Người Ki-tô hữu được đặc ân ở trong vườn nho Hội Thánh, với đầy đủ 
những phương tiện nên thánh như Lời Chúa, ân sủng qua các bí tích, còn phải 
sinh trái ngọt là việc lành phúc đức. Nên thánh trong ơn gọi Ki-tô hữu là có nếp 
sống tích cực làm cho xã hội, môi trường sống quanh mình tốt đẹp hơn, thấm 
nhuần tinh thần Tin Mừng hơn. 
Mời Bạn: “Tôi chết lúc nào cũng được, nhưng tôi muốn người ta nói về tôi 
rằng tôi đã nhổ một cây cỏ và trồng một cây hoa ở nơi nào tôi nghĩ cây hoa có 
thể mọc được” (A. Lincoln). Mời bạn nhổ những “cỏ dại” thói hư tật xấu ra 
khỏi bạn, đồng thời trồng những “bông hoa” nhân ái, quảng đại, bình an cho 
đời. 
Chia sẻ: Phải chăng chỉ lo tránh làm điều xấu là nguyên nhân làm Đạo Chúa 
không phát triển được? 
Sống Lời Chúa: Trong mùa Chay này, tôi sẽ đổi mới cách xét mình để xưng 
tội. Ngoài việc nhìn lại những tội tiêu cực, tôi sẽ xét đến tội bỏ những điều tốt 
lẽ ra mình phải làm và có thể làm. 

  
 DẪN LỄ 



  

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ: 
Chủ Tịch:  
Anh Hoàng Hùng Cường………...504-376-4356 
Phó Nội Vụ:  
Anh Trần Văn Thiên.…………….504-994-0706 
Phó Ngoại Vụ:  
Anh Nguyễn Hóa Brandon..……..504-427-3677 
Tổng Thư Ký & Thủ Quỹ:   
Anh Nguyễn Văn Bá.....…..……..504-338-4339 
Đảm Trách Nhà Trường:  
Anh Trần Văn Kích……...………504-957-5181 
Tương Tế & Đất Thánh:   
Anh Hồ Minh Hoài….………....954-684-1266
  
 
HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH: 
Chủ Tịch: 
Anh Phạm Tăng Tuệ……….…….504-382-3983 
Kế Toán: 
Anh Nguyễn Cường Christian.…..504-813-6790 
Thư Ký: 
Chị Trần Kim Nhung…..…….......504-436-0294 
Thành Viên: 
Anh Nguyễn Thanh Tân….……...504-436-0976 
 
ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM: 
Trưởng Đoàn:  
Anh Trần Tánh ………………….504-473-2153 
Phó Nội: 
Anh Đinh Đức…………...………504-340-0600 
Phó Ngoại: 
Anh Nguyễn Hiệp…..………….. 504-715-5676 
Thư Ký: 
Anh Trần Kích…..…………....... 504-436-6035 
Tổ Chức Xã Hội: 
Anh Chu Thịnh…..…………….. 504-450-2122 
Tài Chánh: 
Anh Nguyễn Sơ………………….504-982-2749 
Đạo Đức: 
Anh Trần Văn Thiên……………. 504-994-0706 
 
HỘI CÁC CHỊ MẸ GIÁO XỨ: 
Trưởng Đoàn: 
Chị Trần Nghi……………………504-453-3437 
Thư Ký: 
Chị Nguyễn Vân…………………504-826-0918 
Thủ Quỹ: 
Chị Trần Hằng…………………...504-251-2632 
Đạo Đức: 
Chị Nguyễn Thơm………….……504-231-2810 
 
CÁC TRƯỞNG ĐOÀN THỂ: 
Thừa Tác Viên Thánh Thể: 
Anh Trần Văn Bình…….…..……504-251-6004 
Ca Đoàn Truyền Tin: 
Anh Nguyễn Định………………..504-436-2726 
Ca Đoàn Ca Lên Đi: 
Anh Trần Văn Nguyễn…….....….504-436-8186 
 
CÁC TRƯỞNG BAN NGÀNH: 
Ban Kiểm Nghi: 
Anh Chu Thịnh..……….……...…504-450-2122 
Ban Giúp Lễ: 
Anh Nguyễn Tony Đại……...…...504-606-6299 
Ban Bảo Trì: 
Anh Nguyễn Văn Nam…………..504-701-1619 
Ban Phụng Vụ Nghi Lễ: 
Anh Nguyễn Tony Đại……...…...504-606-6299 
Ban Phụng Vụ Lời Chúa: 
Chị Trần Kinh……………………504-436-8697 
 
TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 
THÁNH LÊ BẢO TỊNH 
Soeur:  M. Augustine Đinh Thu-Hà, FMSR 
Phone:  504-505-8995 

Exodus (3: 1-8a, 13- 15): Bài đọc thứ nhất là câu chuyện về ông Moisen và bụi gai 
cháy.  Thiên Chúa hiện ra với Moisen và ra lệnh cho ông phải dẫn dân Do Thái ra 
khỏi đất Ai Cập. Moisen ngần ngại và từ chối.  Nhưng Thiên Chúa đã ban sức mạnh 
cho ông để ông chu toàn sứ mệnh quan trọng mà Thiên Chúa trao phó cho ông. 
1 Corinthians (10: 1-6, 10- 12): Bài đọc thứ 2 là những lời cảnh cáo là chúng ta 
không được thiển cận và tự mãn.  Thánh Phao lô quan sát thấy rằng người Do thái 
nhận được những dấu chỉ đặc biệt từ Thiên Chúa, nhưng họ đã không nảy sinh hoa 
qua thánh thiện gì.  Nếu chúng ta không canh tân cuộc sống, tất cả những nghi lễ và 
cả những phép bí tích cũng không ích lợi gì cho chúng ta. 
Luke 13: 1-9: Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở nên ánh sáng của thế giới và là muối 
của trái đất. Chúng ta là những cây ăn trái mà Ngài trồng.  Ngài muốn chúng ta lớn 
lên và sinh hoa kết quả.  Cuộc sống của những người theo Chúa Kitô phải giống như 
cây vả, luôn luôn nảy sinh hoa trái. 
 
ĐÁP CA:  Tv 102:1-2.3-4.6-7.8 VÀ 11 
Ðáp: Chúa là Ðấng xót thương và nhân ái. 
1) Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể thân tôi, hãy chúc tụng danh Người. 
Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và đừng bao giờ quên các ân huệ của Người. - Ðáp.  
2) Người đã thứ tha mọi tội lỗi ngươi, và đã chữa ngươi khỏi tật nguyền. Người đã 
cứu ngươi khỏi chết, và ban cho ngươi hồng ân nhân ái. - Ðáp.  
3) Chúa hành động theo công lý, và tỏ ra chính trực đối với mọi kẻ bị áp bức. Người 
tỏ cho Môsê biết đường lối của Người, và cho con cái Israel biết công trình của 
Người. - Ðáp. 
4) Chúa là Ðấng thương xót và nhân ái, chậm oán hờn và yêu thương khôn lường. 
Như tầng trời cao hơn mặt đất, Chúa yêu thương mạnh mẽ kẻ sợ Người. - Ðáp.  
 
TUNG HÔ TIN MỪNG  Mt 4:17 
Chúc tụng và ngợi khen Chúa Kitô.  Chúc tụng và ngợi khen Chúa Kitô.  Chúa 
nói: anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. Chúc tụng và ngợi khen Chúa 
Kitô. 
 
TIN MỪNG   Lc 13:1-9 
      
   Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 
     1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-
li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang 
dâng.2 Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số 
phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao?3 Tôi nói cho các ông biết: 
không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết 
như vậy.4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông 
tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem 
sao?5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu 
sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."  
     6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn 
nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy,7 nên bảo người làm vườn: "Anh coi, 
đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm 
gì cho hại đất?8 Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay 
nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.9 May ra sang năm nó có trái, 
nếu không thì ông sẽ chặt nó đi." 
    
Tin Mừng của Chúa Ki-tô 
 

  
LỜI NGUYỆN DÂN CHÚA 
LM: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn đổ tràn ân 
sủng cho những ai sẵn sàng quay trở về với Chúa, đặc biệt 

trong Mùa Chay thánh này, qua việc ăn chay hãm mình, 
siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho người 



  

nghèo. Trong tâm tình biết ơn và cậy nhờ lòng thương xót 
của Chúa, chúng ta thành tâm cầu xin: 
1) Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục Tử trong 
Hội thánh luôn hết lòng dấn thân, hy sinh, quảng đại vì sứ 
vụ Thiên Chúa trao, hầu có thể đưa về cho Chúa nhiều 
linh hồn.  Chúng con cầu xin Chúa. 
2) Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu trẻ đang 
bị chìm đắm trong thế giới mạng, thế giới luôn đề cao 
chính mình, biết nhận ra đó chỉ là một thế giới hư ảo, 
không thật và chỉ nơi Chúa mới đem lại cho họ nguồn 
chân thiện mỹ.  Chúng con cầu xin Chúa.  
3) Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con người hôm nay 
biết tỉnh thức để nhận ra những dấu chỉ thời đại, quay trở 
về với Chúa trong tinh thần biến đổi và yêu thương.  
Chúng con cầu xin Chúa.  
4) Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong 
chúng ta biết thay đổi tận căn chính bản thân trước tình 
yêu bao la và sự đợi chờ của Chúa, để trổ sinh nhiều hoa 
trái tốt.  Chúng con cầu xin Chúa. 
LM: Lạy Chúa, trong sự tĩnh lặng của cõi lòng, chúng con 
nhận rõ sự yếu đuối của bản thân và cần ơn Chúa biết bao, 
để thực lòng sám hối và đổi mới đời sống, đổi mới con 
người, đổi mới cách nhìn. Xin Chúa ban ơn trợ lực cho 
chúng con.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa 
chúng con. Amen. 
 

CHƯƠNG TRÌNH TRONG TUẦN 
 

Thứ hai (25/3/2019) & Thứ ba (26/3/2019) 
6:00 PM – Thánh Lễ 

 

Thứ tư (27/3/2019) 
5:00 PM – 5:45 PM – Giải Tội 

6:00 PM – Thánh Lễ 
  

Thứ năm (28/3/2019) 
5:30 PM – Chầu Thánh Thể 

6:00 PM – Thánh Lễ 
 

Thứ sáu (29/3/2019) 
5:00 PM – Đàng Thánh Giá 

6:00 PM – Thánh Lễ 
 

Thứ bảy (30/3/2019) 
5:00 PM – Thánh Lễ 

 
QUYÊN TIỀN CHO QUĨ VIỆN TRỢ 
CÔNG GIÁO (CATHOLIC RELIEF) 

    Sẽ có quyên tiền đợt II cho Quĩ Catholic Relief vào các 
Thánh Lễ cuối tuần này ngày 30 & 31/3/2019.  Xin toàn 
thể giáo dân quảng đại đóng góp. 

 
 
THƯ ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC 
3/23/2019  
 
To: Clergy, Religious and Laity of the Archdiocese of 
New Orleans 
 
Dear Sisters and Brothers in Christ:  

 
I pray that your Lenten journey has been a time of 
drawing closer to Christ and responding to his invitation 
to conversion.  
      
As we identify an area of our life that needs change, we 
can be assured of God's help for us to face our weakness 
and experience a change of heart. Lent should include 
standing before our merciful God and asking for his 
forgiveness in the Sacrament of Reconciliation, better 
known as Confession 
  
Please be reminded that a priest will be available in every 
church in the Archdiocese of New Orleans for the next 3 
Wednesdays (March 27, April 3, and April 10) from 5:00 
PM -6:30 PM. The heart of Jesus is open and he invites 
you to know and accept his mercy. 
 
Whether we have been to Confession recently, or perhaps 
it has been many years, now is the time to know that his 
heart is open and eager to forgive.  
      
Let us remember one another in prayer as we continue this 
journey through Lent to the new life of Easter.  
 
Wishing you God's blessings, 
  
I am Sincerely in Christ,  
Most Reverend Gregory M. Aymond  
Archbishop of New Orleans 

 

 
TIỀN DÂNG CHÚA 

Chúa nhật 17/3/2019 
$2,982.00 

 
TĨNH TÂM MÙA CHAY 

   Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng tổ chức 3 ngày Tĩnh 
Tâm tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lên Trời – 172 Noel Dr. 
Avondale, LA  70094 - Do Linh Mục Phêrô Maria Bùi 
Công Minh hướng dẩn. 

• Thứ sáu ngày 5/4/2019 từ 6 PM – 10 PM 
• Thứ bảy ngày 6/4/2019 từ 8:30 AM – 10 PM 
• Chúa nhật ngày 7/4/2019 từ 8:30 AM – 4 PM 

       Thánh Lễ Bế Mạc và Chữa Lành lúc 2:00 PM 
     Lệ phí tĩnh tâm và ẩm thực cho 3 ngày là $40.  Xin ghi 
danh: Anh Bình 504-251-6004; Anh Chi 504-495-0808; 
Anh Mai Chi 504-912-1362.  Xin kính mời toàn thể giáo 
dân cùng đến tham dự. 


