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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 XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM B 

Ngày 27 Tháng 6 Năm 2021 - Số 295 
 

HIỆU LỰC ĐỨC TIN  
“Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa.” (Mc 5,35) 

 
Suy niệm:  Mặc những lời phê phán,  can ngăn của đám đông vây quanh Chúa Giê-su, ông 
trưởng hội đường và người đàn bà bị băng huyết vẫn tiếp tục “làm phiền” Ngài. “Làm 
phiền” Ngài là phải thôi, vì cả hai đều đang phải đối diện gay gắt với chuyện sinh-bệnh-lão-
tử của phận người. Đứa con gái hấp hối, người cha chỉ còn biết chạy đến với Chúa; mười 
hai năm bị tán gia bại sản vì bệnh băng huyết, người đàn bà cũng chỉ còn biết bám vào cái 
phao duy nhất là Chúa. Nhờ tin vào Chúa, cả hai đã được như ý: con gái ông được hồi sinh, 
bệnh tật bà được chữa khỏi. Chúa cũng muốn ta “làm phiền” kiểu này; vì cho thấy một 
niềm tin chân thành, không hoa mỹ cầu kỳ, nhất là bất chấp những khó khăn, cản trở. Lắm 
khi dư luận, nhất là dư luận trái chiều, khiến ta bỏ đi những cơ hội tốt nhất thể hiện lòng tin 
và lòng mến. 
 

Mời Bạn:  Qua câu chuyện Chúa chữa lành hai bệnh nhân trong bài Tin Mừng Chúa Nhật 
hôm nay, chúng ta học nơi họ bài học đức tin, biết chạy đến với Chúa, khẩn cầu, tin tưởng 
nơi Ngài, bất chấp mọi cản ngăn, phiền toái. Đồng thời cũng xác tín thêm rằng sự sống thể 
lý nào cũng có giới hạn, Chúa có thể ban cho ta sự sống viên mãn, vĩnh cửu hơn gấp bao 
lần sự sống thể lý. Đó là niềm hy vọng bền lâu của ta khi theo Chúa mỗi ngày. 
 

Sống Lời Chúa:  “Hữu sự vái tứ phương.” Song nên cẩn trọng để tránh chạy theo mê tín dị 
đoan, nhất là khi có người thân bệnh hoạn. Luôn nhớ ta là Ki-tô hữu, người tin vào Chúa. 
 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. Xin thương giúp đỡ con trong mọi 
hoàn cảnh, để con luôn trung tín hy vọng nơi Chúa thôi. Amen. 



  

 

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.  Kn 1, 13-15. 2, 23-24:  Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa để sống 
hạnh phúc. Nhưng tội lỗi đã làm cho họ phải chết chóc đau khổ. Chúng ta cần sống liêm 
chính, từ bỏ tội lỗi để đạt được cứu cánh đời sống. 
 

Bài đọc 2.  2Cr 8, 7. 9. 13-15:  Trong một cuộc lạc quyên, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu 
noi gương Chúa Giêsu là Ðấng giàu có mà vui lòng sống nghèo khó như chúng ta, để dạy 
chúng ta chia sẻ giúp đỡ nhau. 
 

Tin Mừng.  Mc 5, 21-43: Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu làm cho người 
đàn bà bệnh loạn huyết được khỏi, và con gái ông Giaia đã chết được sống lại, vì họ có lòng 
tin Chúa. Nhờ lòng tin, Chúa làm được tất cả cho chúng ta. 

 
ĐÁP CA:  Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11-12a và 13b 
Ðáp:  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con (c. 2a). 

1. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con, và không để thù địch nhạo cười con.  
Chúa đã cho hồn con ra khỏi âm phủ, và cứu thoát con khỏi hố sâu hiểm nguy. -  Đáp. 
 

2. Hỡi kẻ mến Chúa, hãy hát mừng Ngài, hãy ca tụng thánh danh Ngài. Ngài nổi giận chỉ 
trong giây lát, nhưng ban ơn cho suốt cả đời.   - Đáp. 
 

3. Lạy Chúa, xin lắng nghe, xin thương xót con, lạy Chúa, xin hãy cứu giúp con. Chúa đã 
đổi than khóc thành vui mừng cho con; Lạy Chúa là Thiên Chúa, con ca-ngợi Chúa 
muôn đời.  -  Đáp. 
 

TUNG HÔ TIN MỪNG:  Ga 6, 64b và 69b 
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự 
sống đời đời. - Alleluia. 
 
TIN MỪNG:  Mc 5, 21-43 
  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. 
 

Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, sang bờ bên kia.  Một đám rất đông tụ lại quanh Người.  
Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. 
Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: “Con bé 
nhà tôi gần chết rồi.  Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống.” 
Người liền ra đi với ông.  Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người. 
 

Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã 
nhiều, đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác.  
Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo 
choàng của Người.  Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu 
chữa.” Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, 
Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám 
đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo Tôi?” Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy 
như thế mà Thầy còn hỏi: ‘Ai đã sờ vào Tôi?’” Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ 
đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục 
trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người.  Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của 
con đã cứu chữa con.  Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” 
 

Đức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái 
ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo 
ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Rồi Người không cho ai đi theo 
mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các Ngài đến nhà ông 
trưởng hội đường.  Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ.  Người 
bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ 
đấy!” Họ chế nhạo Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và 
những kẻ theo Người, cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: “Ta-li-tha 
kum”, có nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” Lập tức con bé đứng dậy và 
đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu 
nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn. 
 

Tin Mừng của Chúa Kitô. 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật ngày 20/06/21 
$ 2,593.00 

 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG  
CHA CHÁNH XỨ PHÊRÔ 

 
 

 

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 27/06/2021 - 4/07/2021 
 

27/06 CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN 
28/06 Thứ Hai - Thánh I-rê-nê, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ 
29/06 Thứ Ba - Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ, Lễ 

Trọng 
 Bổn Mạng Cha Chánh Xứ 

30/06 Thứ Tư - Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi của Giáo 
Đoàn Rôma, Lễ Nhớ 

1/07 Thứ Năm - Thánh Giút-ni-pơ-rô, Linh Mục, Lễ Nhớ 
2/07 Thứ Sáu - Tuần XIII Thường Niên 
3/07 Thứ Bảy - Thánh Tô-ma, Tông Đồ, Lễ Kính 
4/07 CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN   

 Ngày Độc Lập Hoa Kỳ (Independence Day) 
 

 

 
 
 
 
 
Hòa chung niềm vui với Giáo Hội Hoàn Vũ mừng lễ kính hai 
Thánh Phêrô và Phaolô, cũng là Bổn Mạng của Cha Chánh Xứ, 
trong tâm tình là những người con của giáo xứ, chúng con xin 
kính chúc Cha Chánh Xứ thật nhiều thánh đức, sức khỏe và 
niềm vui trong ngày mừng Lễ Bổn Mạng.  Nguyện xin Chúa 
qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, 
hai Thánh Phêrô và Phaolô, ban cho Cha nhiều nhân đức để Cha 
luôn mỉm cười trước mọi biến cố trên bước đường phục vụ 
Chúa và lòng nhiệt thành dẫn dắt Dân Chúa trên đường lữ hành 
về quê trời. 
 

Chúc mừng Cha Chánh Xứ Bổn Mạng Phêrô 
Sống theo gương thánh Bổn Mạng Tông Đồ 

Trọn đời dâng hiến Chúa tuổi xuân xanh 
Ôm Phúc Âm chăn dắt Đoàn Dân Thánh 
Cùng Đoàn Con Đức Mẹ vượt trùng khơi 

Xây tháp chuông, nhà hội mới tuyệt vời 
Dựng Thánh Đài Mẹ ngất trời nguy nga 
Hiệp với đoàn chiên kinh nguyện vang xa 

Tu hành đắc đạo hát ca yên bình 
Một mai an hưởng thiên đàng phúc vinh! 

 
 

 
Ý NGHĨA  

KINH TIN KÍNH 
 

Gia đình nào cũng có một câu chuyện. Gia đình của Thiên Chúa 
cũng thế! Chúng ta là con cái của Chúa - chúng ta cũng có một 
câu chuyện vô cùng quan trọng để nói về gia đình Thiên Chúa 

của chúng ta! Vào mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật hay vào những 
ngày Lễ nhất định, khi chúng ta đọc Kinh Tin Kính hoặc Tuyên 
xưng Đức tin, chúng ta nhắc lại câu chuyện tình yêu mà Thiên 
Chúa dành cho chúng ta - bởi vì đó là lúc mà chúng ta bày tỏ 
đức tin chân thật của chúng ta với Thiên Chúa.  
 

Từ creed (xác tín), xuất phát từ chữ credo của tiếng La-tinh, có 
nghĩa là “Tôi tin,” và sự xác tín đầu tiên mà chúng ta thể hiện đó 
là lúc chúng ta lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy, qua đó chúng ta 
bước vào gia đình của Thiên Chúa là Giáo hội và là Nhiệm thể 
của Chúa Kitô. Khi chúng ta tuyên xưng Kinh Tin Kính trong 
Thánh Lễ, chúng ta nói lên niềm xác tín của chúng ta vào Thiên 
Chúa là: 1) Đức Chúa Cha, 2) Chúa Con, và 3) Chúa Thánh 
Thần, và sau đó chúng ta tuyên xưng đức tin vào 4) Hội Thánh. 
Và sau đó, chúng ta cử hành những điều chúng ta tuyên xưng.  
 

Kinh Tin Kính là lời tuyên xưng đức tin của chúng ta đối với 
Thiên Chúa, Đấng vừa phán với chúng ta qua các Bài đọc – 
chúng ta hân hoan Chấp nhận Lời Chúa và đáp lại lời mời gọi để 
sống với Ngài. Khi tuyên xưng Kinh Tin Kính, mỗi người chúng 
ta lập lại sự trung thành của mình với Thiên Chúa, với niềm xác 
tín của chúng ta vào Thiên Chúa và sống đời môn đệ của Chúa. 
 

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) 
 

Nó trở thành cơ hội để hoàn thiện 
không chỉ bản thân mình, mà cả tế bào 
căn bản của xã hội là gia đình. Một gia 
đình không có việc làm đặc biệt dễ gặp 
khó khăn, căng thẳng, rạn nứt và thậm 
chí tan vỡ. Làm sao chúng ta có thể nói 

về phẩm giá con người mà lại không hành động để bảo đảm cho 
ai cũng có thể kiếm được một cuộc sống tử tế? 
 

Những người đang làm việc, dù làm việc gì, đều đang hợp tác 
với chính Thiên Chúa, và theo một cách nào đó trở thành những 
người sáng tạo thế giới xung quanh chúng ta. Cuộc khủng hoảng 
của thời đại chúng ta – về kinh tế, xã hội, văn hóa và tinh thần – 
có thể là lời kêu gọi tất cả chúng ta khám phá lại giá trị, tầm 
quan trọng và sự cần thiết của việc làm để mang lại một sự 
“bình thường” mới mà không ai bị loại ra. Việc làm của Thánh 
Giuse nhắc nhở chúng ta rằng chính Thiên Chúa, khi làm người, 
đã không khinh thường công việc. Tình trạng mất việc làm vốn 
ảnh hưởng đến rất nhiều anh chị em của chúng ta và đã gia tăng 
do hậu quả của đại dịch Covid-19, cần được coi như một lời kêu 
gọi xét lại các ưu tiên của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Thánh 
Giuse Thợ giúp chúng ta tìm ra những cách thể hiện niềm tin 
vững vàng rằng không một người trẻ nào, không một người nào, 
không một gia đình nào không có việc làm! 
 

7. Một người cha trong bóng tối 
 

Nhà văn Ba Lan Jan Dobraczyński, trong tác phẩm “Hình bóng 
của Chúa Cha”,[24] đã kể câu chuyện về cuộc đời của Thánh 
Giuse theo hình thức tiểu thuyết. 

 (Còn tiếp) 
 
 
 

 

LỊCH PHỤNG VỤ 


