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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 XII THƯỜNG NIÊN - NĂM B 

Ngày 20 Tháng 6 Năm 2021 - Số 294 

BẠN ĐÃ ĐÁNH THỨC CHÚA CHƯA?   
…Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-

su đang ở đàng lái, dựa đầu vào gối mà ngủ… (Mc 4,37-38) 
 

Suy niệm:   Cơn bão đêm ấy trên Biển Hồ thật ác liệt. Các ngư dân lão luyện như các tông 
đồ cũng phải kinh hoảng. Các ông mải chống chọi với những cơn sóng dữ không để ý thái 
độ kỳ lạ của Thầy Giê-su vẫn say sưa giấc điệp ở đàng lái thuyền. Lúc tình hình đã trở nên 
tồi tệ không thể cứu vãn nữa, các ông mới đánh thức Chúa để cầu cứu… may ra…! Sự can 
thiệp của Chúa thật đơn giản. Ngài quát một tiếng, sóng gió tan biến, biển liền im lặng như 
tờ. Có thế, các môn đệ mới xác tín về chân tính của Thầy: Ngài là Đấng mà “gió và biển 
cũng phải tuân lệnh.” 
 

Mời Bạn:   Không ít bạn trẻ ngày nay cảm thấy những điều mà từ nhỏ mình vẫn tin một 
cách đương nhiên thì nay bị lung lay tận gốc rễ. Những phát minh của khoa học kỹ thuật, 
những trào lưu tư tưởng khiến các bạn cảm thấy niềm tin vào Thiên Chúa trở thành đáng 
hoài nghi; nếp sống hưởng thụ, phóng túng của thời đại khiến các bạn cảm thấy việc sống 
theo Mười Điều Răn của Chúa làm mình không thể phát huy hết mọi phẩm chất tự do cao 
quý của con người. Con tàu đức tin của mình không còn êm ả lướt sóng nữa mà chao đảo 
trước cơn sóng gió vỗ đập. Thế mà sao Chúa vẫn im lặng? Bạn nhớ rằng dù Chúa có ngủ 
thì Ngài cũng đang đồng thuyền đồng hội với bạn. Bạn hãy nói gì với Chúa đi! Bạn hãy 
đánh thức Chúa dậy đi bằng tâm tình chân thành nhất của bạn! 
  

Sống Lời Chúa:  Mỗi ngày dành 5 phút để tâm sự với Chúa. 
 

Cầu Nguyện:  Đọc Kinh Tin. 



  

 

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 

 

LỊCH PHỤNG VỤ 
Ý Cầu Nguyện Trong Tháng 6:  Vẻ Đẹp của Hôn Nhân.  Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người 
trẻ đang chuẩn bị kết hôn được sự hỗ trợ của một cộng đoàn Kitô:  để họ tăng trưởng trong tình yêu, với 
lòng quảng đại, chung thủy và kiên nhẫn. 
 

Tuần Lễ 20/06/2021 - 27/06/2021 
 

 20/06 CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN 
� Ngày Hiền Phụ 

21/06 Thứ Hai - Thánh Lu-y Gon-da-ga, Tu Sĩ, Lễ Nhớ  
22/06 Thứ Ba - Thánh Gio-an Phi-sơ, Giám Mục, Tử Đạo và Thánh Tô-ma Mô, Tử 

Đạo, Thánh Pao-li-nô, Giám Mục, Lễ Nhớ 
23/06 Thứ Tư - Tuần XII Thường Niên 
24/06 Thứ Năm - Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả, Lễ Trọng 
25/06 Thứ Sáu - Tuần XII Thường Niên 
26/06 Thứ Bảy - Tuần XII Thường Niên 
27/06 CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN   

 

DẪN LỄ 
Bài đọc 1.  Gr 28, 1.8-11:  Ông Gióp đang bị thử thách nặng nề. Ông kêu cầu Chúa, Chúa 
bảo ông hãy tin tưởng vào quyền năng của Người, vì chỉ có người mới giải thoát con người 
khỏi mọi sự dữ. 
 

Bài đọc 2.  2Cr 5, 14-17:  Thánh Phaolô dạy cho các tín hữu biết: Ai sống kết hợp với Ðức 
Kitô thì được trở nên người mới, và họ có bổn phận phải sống cho Chúa là Ðấng đã chết và 
sống lại cứu chuộc họ. 
 

Tin Mừng.  Mc 4, 35-41:  Tin Mừng hôm nay thuật lại: trong khi các môn đệ chèo thuyền đi 
với Chúa thì sóng to gió lớn nổi lên; thuyền sắp chìm, trong khi Chúa nằm ngủ. Các môn đệ 
sợ chết nên kêu cầu Chúa. Chúa phán một lời, “gió liền tắt, biển lặng như tờ...”. 
 

ĐÁP CA:  Tv 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 
Ðáp:  Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở (c. 1). 

1. Những người xuống tàu vượt biển ra khơi, làm nghề thương mại trên nơi nước cả, họ 
đã nhìn thấy những kỳ công của Người ở chỗ thâm uyên. -  Đáp. 

 

2. Chúa lên tiếng, và Người đã khiến phong ba nổi dậy, Người đã khiến cho sóng biển dâng 
cao. Những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm, tâm hồn họ bủn rủn trong 
cảnh gian nguy.  - Đáp. 
 

3. Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, và Người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu. 
Người biến đổi phong ba thành gió thổi hiu hiu, và bao làn sóng biển đều im lặng.  -  
Đáp. 

 

4. Họ mừng vui vì thấy sóng biển yên, và Chúa đã đưa họ cập bến ước mong. Những người 
đó hãy cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Người đối với con 
người ta! - Đáp. 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG:  Ga 1, 14 và 12b 
Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, 
thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia. 
 

TIN MỪNG:  Mc 4, 35-41 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. 
 

Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Bỏ 
đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền 
khác cùng theo Người. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền 
đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn 
đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” Người 
thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 
Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” Các ông sợ hãi 
kinh hoàng và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” 
      
Tin Mừng của Chúa Kitô. 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật ngày 13/06/21 
$ 2,809.00 

 

MỪNG NGÀY HIỀN PHỤ 

CHÚC MỪNG 

 

 
 

 
Giáo Xứ nhận được tin Bà Maria ĐINH THỊ 
THAY đã an nghỉ trong Chúa - Thứ Hai, ngày 
14 tháng 6 năm 2021.  Hưởng thọ 76 tuổi.   
 

Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ Giáo 
Xứ Đức Mẹ Lên Trời vào sáng Thứ Bảy, ngày 
19 tháng 6 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 Maria về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài trong 
Thiên Quốc.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu của anh chị 
hôm nay và mãi mãi. 
 
 
 
 
 

 
 

Ơn cha như núi như non 
Hy sinh tất cả cho con nên người 

 

Giáo Xứ kính chúc các người 
cha luôn là điểm tựa vững chắc 
cho con cái trong đời sống đức 

tin và là mẫu gương sáng trong gia đình của mình.   
 

Xin Thiên Chúa chúc lành và tình thương, ân sủng, và bình an 
cho tất cả các người cha của chúng con. Chúc mừng ngày Hiền 
Phụ các người Cha! 
 
 
 
 
 
 

 
KINH CẦU SỰ BẢO HỘ 

TRONG MÙA BÃO 
 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, 
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. 
Xin cho chúng con khỏi bị thiệt hại trong mùa mưa bão. 

Xin Mẹ khẩn giúp, che chở chúng con 
và nhà cửa khỏi mọi thảm hoạ thiên tai. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen. 
 
 
 
 

 
 

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) 
 

Chúng ta cần luôn xét xem, liệu chúng ta 
có đang bảo vệ Chúa Giêsu và Mẹ Maria 
hay không, vì các Ngài cũng được trao 
phó cho trách nhiệm của chúng ta một 
cách mầu nhiệm, để chăm sóc và giữ 
gìn. Con của Đấng Toàn Năng đã đến 

trần gian của chúng ta trong tình trạng thật yếu đuối mỏng giòn. 
Ngài cần được Thánh Giuse che chở, bảo vệ, chăm sóc và nuôi 
nấng. Thiên Chúa đã tin cậy Thánh Giuse, cả Đức Maria cũng 
thế, Mẹ là người đã thấy nơi Thánh Giuse một người không chỉ 
cứu mạng mình mà còn luôn chăm lo cho mình và con của mình 
nữa. Theo nghĩa này, Thánh Giuse không khác gì Đấng Bảo vệ 
Hội Thánh, vì Hội Thánh là sự tiếp nối Nhiệm Thể Chúa Kitô 
trong lịch sử, cũng như tư cách làm mẹ của Đức Maria được 
phản ánh trong tư cách Mẹ của Hội Thánh.[23] Khi tiếp tục bảo 
vệ Hội Thánh, Thánh Giuse tiếp tục bảo vệ Hài nhi và mẹ 
Người, và cả chúng ta nữa, khi yêu mến Giáo hội, là chúng ta 
tiếp tục yêu Hài nhi Giêsu và mẹ Người. 
 

Hài nhi ấy là Đấng sẽ nói: “Điều ngươi đã làm cho một trong 
những người nhỏ bé nhất trong gia đình của Ta đây, là làm cho 
chính Ta” (Mt 25,40). Vì vậy, tất cả những ai nghèo khổ, thiếu 
thốn, đau khổ hay đang hấp hối, tất cả những ai là người xa lạ, 
tù nhân hay bệnh nhân đều là “hài nhi” mà Thánh Giuse tiếp tục 
bảo vệ. Bởi thế, Thánh Giuse được kêu cầu như Đấng che chở 
cho người bất hạnh, người túng thiếu, lưu đày, đau khổ, nghèo 
đói và hấp hối. Và Hội Thánh không thể không bày tỏ tình yêu 
thương đặc biệt đối với những người anh chị em hèn mọn nhất 
của chúng ta, vì Chúa Giêsu đã bày tỏ mối quan tâm đặc biệt 
đến họ và đồng hoá với họ. Từ nơi Thánh Giuse, chúng ta cũng 
phải học cách chăm sóc và trách nhiệm ấy. Chúng ta phải học 
cách yêu thương Hài nhi và mẹ Người, yêu mến các bí tích và 
đức bác ái, yêu mến Giáo hội và người nghèo. Mỗi thực tại ấy 
luôn là Hài nhi và mẹ Người. 
 

6. Một người cha làm việc 
 

Một khía cạnh của Thánh Giuse đã được nhấn mạnh từ khi Đức 
giáo hoàng Lêô XIII ban hành Thông điệp xã hội đầu tiên, 
Rerum Novarum, là mối quan hệ của ngài với công việc. Thánh 
Giuse là một người thợ mộc làm việc lương thiện để nuối sống 
gia đình. Nơi Thánh Giuse, Chúa Giêsu đã học được giá trị, 
phẩm giá và niềm vui của việc ăn miếng bánh là thành quả lao 
động của chính mình. 
 

Trong thời đại của chúng ta, khi việc làm một lần nữa trở thành 
một vấn đề xã hội cấp bách, và tình trạng thất nghiệp đôi khi lên 
đến mức kỷ lục ngay cả ở các quốc gia đã được hưởng một mức 
độ thịnh vượng nhất định trong nhiều thập kỷ, thì cần ý thức lại 
để biết quý trọng việc làm đem lại phẩm giá mà Thánh Giuse là 
vị bổn mạng mẫu mực. 
 

Việc làm là một phương tiện để tham dự vào công trình cứu 
chuộc, một cơ hội để làm cho Nước Trời mau đến, để phát triển 
tài năng và khả năng của chúng ta, và để phục vụ xã hội và tình 
hiệp thông huynh đệ. 
 

(Còn tiếp) 
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Nguyễn Hoài Việt 
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