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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 BỆNH 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 người 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. 

 
 

 

 

 

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM B 

Ngày 18 Tháng 4 Năm 2021 - Số 285 
 

 

VƯƠN TỚI SIÊU NHIÊN 
Chúa Giê-su nói: “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ?… Chính Thầy đây mà !” (Lc 24,38) 

 
Suy niệm:  Người chết sống lại là một biến cố thực sự gây hốt hoảng, khó tin. Khi Chúa 
hiện đến, các tông đồ đã kinh hồn bạt vía vì tưởng là ma. Chúa Giê-su đã trấn an các tông 
đồ và minh chứng cho việc phục sinh trước hết bằng các thương tích trên thân xác và ăn 
uống trước mặt các ông.  
 

Mời Bạn:  Chúng ta không phải là thiên thần và càng không là ma quỉ để làm cho người 
khác phải hốt hoảng ngờ vực về những việc khác thường. Nhiều khi chúng ta lầm tưởng 
phải là siêu nhân mới có thể làm được những việc siêu nhiên. Con Thiên Chúa đã hoàn tất 
chương trình cứu độ bằng chính cuộc sống như chúng ta. Sống cuộc đời thường của chúng 
ta nhưng sống thật hoàn hảo theo tinh thần Tin Mừng, trong niềm tin vào Đức Ki-tô phục 
sinh, chúng ta đã bước vào lãnh vực siêu nhiên, chúng ta đã có thể cùng Chúa Giê-su mang 
ơn cứu độ đến cho thế giới. 
 

Chia sẻ: Thân phận con người yếu đuối của chúng ta đã được Con Thiên Chúa vực dậy 
bằng cách đóng đinh nó vào thánh giá và phục sinh nó trong địa vị người con của Thiên 
Chúa. Vững tin vào tình yêu của Đấng Phục Sinh, chúng ta sẽ bước đi từng bước vững 
vàng. 
 

Sống Lời Chúa:  “Chính anh em là chứng nhân về những điều này”. Chúng ta đã làm gì để 
là chứng nhân cho Đấng Phục Sinh? 
 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa, Chúa đã phục sinh để dạy chúng con sống thật tốt cuộc sống 
Chúa đã trao ban hôm nay. Xin giúp chúng con chu toàn cùng với Ơn Thánh Chúa ban. 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật ngày 11/04/21 
$ 2,244.00 

 

 

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ: 
Chủ Tịch:  
Anh Hoàng Hùng Cường………...504-376-4356 
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:  
Anh Nguyễn Tony Đại…………..504-606-6299 
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:  
Anh Trần Minh Đình…………….504-453-2461 
Tổng Thư Ký & Thủ Quỹ:   
Anh Trần Hải…………………….504-428-4602 
Đảm Trách Nhà Trường:  
Anh Trần Thanh Thế…………….504-723-1345 
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: 
Đoàn Trưởng:  
Anh Chu Thịnh ………………….504-450-2122 
Phó Nội Vụ: 
Anh Đinh Đức…………...………504-340-0600 
Phó Ngoại Vụ: 
Anh Nguyễn Hiệp…..…….…….. 504-266-4660 
Thư Ký: 
Anh Trần Kích…..……….…....... 504-436-6035 
Tổ Chức Xã Hội: 
Anh Chu Thịnh…..…….……….. 504-450-2122 
Thủ Quỹ: 
Anh Nguyễn Sơ………………….504-982-2749 
Đạo Đức: 
Anh Trần Văn Thiên……………. 504-994-0706 
 
HỘI CÁC CHỊ MẸ GIÁO XỨ: 
Đoàn Trưởng: 
Chị Trần Thanh Nghi…….………504-453-3437 
Đoàn Phó: 
Chị Phan Trần Thúy Vân…...……504-231-7844 
Thư Ký & Thủ Quỹ: 
Chị Trần Hồng-Quế……………...504-701-6891 
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 Võ Xuân Ngọc…...……...…504-606-8636 
Ban Giúp Lễ: 
Anh Nguyễn Tony Đại……...…...504-606-6299 
Ban Bảo Trì: 
Anh Nguyễn Tiến…..……………504-723-2926 
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 

DẪN LỄ 
Bài đọc 1.  Cv 3, 13-15, 17-19:  Thánh Phêrô rao giảng cho dân chúng biết rằng : chính họ 
đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại. Ngài 
khuyên họ hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để được Người tha thứ tội lỗi. 
 

Bài đọc 2.  1Ga 2, 1-5a:  Chúa Kitô đã chết để đền bù tội lỗi chúng ta. Chính Người là Đấng 
Bảo Trợ chúng ta trước mặt Chúa Cha. 
 

Tin Mừng.  Lc 24, 35-48:  Tin Mừng Thánh Luca hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu 
sống lại hiện ra với các môn đệ. Sau khi ban bình an cho các ông, Chúa mời họ chạm, rờ vào 
thân hình của Ngài, và Chúa ăn khúc cá nướng trước mắt các ông, để chứng tỏ Ngài đã sống 
lại thật. Ngài kêu gọi các môn đệ hãy đi làm chứng cho Đấng Phục Sinh. 

 
ĐÁP CA:  Tv 4, 2. 7. 9 
Ðáp: Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con! (c. 7a) 
 

1. Khi con cầu nguyện, Chúa nghe, lạy Chúa công bình của con, Chúa đã giải thoát con 
trong cơn khốn khó, nguyện xót thương và nghe tiếng con cầu! -  Đáp. 
 

2. Nên biết rằng Chúa biệt đãi thánh nhân Người, Chúa sẽ nghe tôi khi tôi cầu khẩn Chúa.   
- Đáp. 
 

3. Nhiều người nói: “Ai chỉ cho ta thấy điều thiện hảo?” Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên 
nhan Chúa trên mình chúng con!  -  Đáp. 
 

4. Được bình an, con vừa nằm xuống, liền ngủ ngon, vì lạy Chúa, duy có Chúa cho con 
yên hàn.  -  Đáp. 
 

TUNG HÔ TIN MỪNG:  Lc 24, 32 
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh; 
xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. - Alleluia. 
 
TIN MỪNG:  Lc 24, 35-48 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Bấy giờ, hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình 
đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 
 

Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh 
em!”  Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.  Nhưng Người nói:  “Sao lại hoảng hốt?  
Sao lòng anh em còn ngời vực?  Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, 
ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?”  Nói xong, Người đưa tay chân ra 
cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người 
hỏi:  “Ở đây anh em có gì ăn không?”  Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng.  Người 
cầm lấy và ăn trước mặt các ông. 
 

Rồi Người bảo:  “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì 
sách Luật Môsê, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng 
nghiệm.”  Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh 
Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô sẽ phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 
phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám 
hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”     
 
Tin Mừng của Chúa Kitô. 
 
 

 



  

PHÂN ƯU 

THÔNG BÁO 

 
 

 

Ý Cầu Nguyện Trong Tháng 4:  Các Quyền Căn Bản.  Chúng ta 
hãy cầu nguyện cho những người liều mạng chiến đấu cho các quyền 
căn bản dưới những kẻ độc tài, các chế độ độc đoán và kể cả trong 
những nền dân chủ bị khủng hoảng. 

 

Tuần Lễ 18/04/2021 - 25/04/2021 
 

18/04 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH  
19/04 Thứ Hai Tuần III Phục Sinh 
20/04 Thứ Ba Tuần III Phục Sinh 
21/04 Thứ Tư - Thánh An-xen-mô, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội 

Thánh, Lễ Nhớ 
22/04 Thứ Năm Tuần III Phục Sinh 
23/04 Thứ Sáu - Thánh Gio-gi-ô, Tử Đạo và 

Thánh A-đa-be-tô, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ 
24/04 Thứ Bảy - Thánh Phi-đen Dích-ma-rinh-gân, 

     Linh Mục, Lễ Nhớ 
25/04 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH   

 

 
 
 

TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 
THÁNH LÊ BẢO TỊNH 

 

Xin phụ huynh lưu ý chương trình đặc biệt của trường trong 
những ngày sắp tới: 
 

1. Chúa Nhật, ngày 25/04/21 - Lớp Thêm Sức tĩnh tâm tại 
CYO. 

2. Chúa Nhật, ngày 02/05/21 - lúc 10:00 am:  Thánh Lễ Rước 
Chúa Lần Đầu. 

3. Thứ Bảy, ngày 15/05/21 - lúc 10:00 am:  Thánh lễ bế giảng 
kết thúc năm học và phát thưởng.   

4. Chúa Nhật, ngày 16/05/21 - lúc 4:00 pm:  các em lớp Thêm 
Sức tập nghi thức tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Giuse, New 
Orleans, LA. 

5. Thứ Năm, ngày 20/05/21 - lúc 7:00 pm:  Thánh lễ Thêm 
Sức tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Giuse, New Orleans, LA. 

6. Chúa Nhật, ngày 23/05/21 - lúc 10:00 am:  Thánh lễ tạ ơn 
lớp Thêm Sức. 

 

Ghi danh cho năm học 2021-2022 đã bắt đầu.  Xin phụ huynh 
cố gắng ghi danh sớm để Sơ sắp xếp lớp cho năm tới.   
 
 
 
 
 

Giáo Xứ nhận được tin Bà Maria TRẦN THỊ 
ĐƯỢM đã an nghỉ trong Chúa - Thứ Tư, ngày 8 
tháng 4 năm 2021.  Hưởng thọ 96 tuổi.   
 

Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ Giáo 
Xứ Đức Mẹ Lên Trời vào sáng Thứ Bảy, ngày 
17 tháng 4 năm 2021. 

 

Giáo Xứ thành kính phân ưu đến gia đình tang quyến Bà Maria.  
Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót đón linh 
hồn Giuse về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài trong 
Thiên Quốc.   
 

TÔNG THƯ PATRIS CORDE của ĐỨC 
THÁNH CHA PHANXICÔ NHÂN KỶ NIỆM 
150 NĂM TÔN VINH THÁNH GIUSE LÀ 

BỔN MẠNG HỘI THÁNH 
 

 

(Tiếp theo tuần trước) 
 

Chân phước Piô IX đã tôn vinh Thánh 
Giuse là “Bổn mạng Hội Thánh”,[2] 
Đấng đáng kính Piô XII gọi ngài là 
“Bổn mạng của người lao động”[3] và 
Thánh Gioan Phaolô II tuyên xưng ngài 
là “Đấng bảo vệ Chúa Cứu Thế”.[4] 

Thánh Giuse được mọi người kêu cầu là “Bổn mạng kẻ mong 
sinh thì”.[5] 
 

Giờ đây, một trăm năm mươi năm sau khi Chân phước Piô IX 
công bố Thánh Giuse là Bổn mạng Hội Thánh (ngày 8 tháng 12 
năm 1870), tôi muốn chia sẻ một vài suy tư cá nhân về dung 
mạo phi thường này, thật gần gũi với kinh nghiệm của con 
người chúng ta. Vì, như Chúa Giêsu đã nói, “lòng đầy miệng 
mới nói ra” (Mt 12,34). Mong muốn ấy của tôi càng thêm mãnh 
liệt trong những tháng đại dịch này, khi chúng ta cảm nghiệm, 
giữa cuộc khủng hoảng, rằng “cuộc sống của chúng ta được đan 
dệt với nhau và được nâng đỡ nhờ những con người bình thường 
- những người thường bị quên lãng, - họ không xuất hiện trên 
báo chí, hay trong những chương trình truyền hình mới nhất, 
nhưng ngay trong những ngày này, chắc chắn họ đang làm nên 
những biến cố quan trọng của lịch sử chúng ta. Các bác sĩ, y tá, 
các chủ cửa hiệu và nhân viên siêu thị, nhân viên vệ sinh, người 
chăm sóc người già và bệnh nhân, công nhân vận chuyển, những 
người cung cấp các dịch vụ thiết yếu và an ninh công cộng, các 
tình nguyện viên, các linh mục, nam nữ tu sĩ, và rất nhiều người 
khác. Họ hiểu rằng không ai được cứu một mình... Có biết bao 
người hằng ngày vẫn kiên nhẫn gieo niềm hy vọng, lo sao để 
không gieo rắc hoảng loạn nhưng gieo vãi tinh thần đồng trách 
nhiệm. Có biết bao người cha, người mẹ, ông bà, thầy cô, chỉ 
cho con cái chúng ta – qua những cách thức nhỏ bé hằng ngày – 
cách thức đón nhận và đương đầu với khủng hoảng, bằng cách 
điều chỉnh các thói quen, ngước mắt lên cao và khích lệ cầu 
nguyện. Có biết bao người cầu nguyện, dâng những hy sinh và 
chuyển cầu cho thiện ích của tất cả mọi người”.[6] Mỗi người 
chúng ta đều có thể khám phá rằng Thánh Giuse –  một người 
chẳng được để ý – vẫn hiện diện hằng ngày cách âm thầm kín 
đáo, để cầu thay nguyện giúp, trợ giúp và hướng dẫn chúng ta 
khi gặp khó khăn. Thánh Giuse nhắc nhở chúng ta rằng những 
ai ẩn mình hay sống trong bóng tối có thể đóng một vai trò 
không thể sánh được trong lịch sử cứu độ. Tất cả những người 
ấy đều đáng được nhìn nhận và biết ơn. 
 

1. Một người cha yêu thương 
 

Sự vĩ đại của Thánh Giuse ở chỗ ngài là bạn trăm năm của Đức 
Maria và là cha của Chúa Giêsu. Như thế, theo lời Thánh Gioan 
Kim khẩu, Thánh Giuse đã tự đặt mình “phục vụ toàn bộ kế 
hoạch cứu rỗi”.[7] 
 

Thánh Phaolô VI đã chỉ ra rằng Thánh Giuse đã thể hiện một 
cách cụ thể vai trò làm cha của mình “bằng cách biến cuộc đời 
mình trở thành của lễ hy sinh phục vụ mầu nhiệm nhập thể cùng 
với sứ vụ cứu thế. 
 

(Còn tiếp) 

LỊCH PHỤNG VỤ 


