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Cha Xứ: Phêrô Nguyễn Thanh Hoài 
Điện Thoại:  504-344-6881 
Email:  rev.hoainguyen@yahoo.com 
 
 
 
 
 

 
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 XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM B 

Ngày 1 Tháng 8 Năm 2021 - Số 300 

 
 
 
 
 
 
 

TÌM KIẾM BÁNH TRƯỜNG SINH 
Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng 

vì các ông đã được ăn bánh no nê.” (Ga 6,26) 
 

Suy niệm: Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho dân chúng được no thoả cơn đói 
trong hoang địa. Qua dấu chỉ đó, Chúa báo trước Ngài sẽ ban Bánh Hằng Sống để ai ăn sẽ 
được sống đời đời. Thế mà dân chúng không quan tâm đến thứ “lương thực thường tồn” đó 
mà hăm hở đi tìm Chúa chỉ để tìm kiếm những “lương thực mau hư nát” cốt sao được no 
cái bụng. Chúa Giêsu mạnh mẽ khiển trách não trạng thực dụng đó của người Do Thái. Và 
Ngài mời gọi mọi người tin vào Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến và lãnh nhận Bánh Trường 
Sinh là Mình Máu Ngài để được sống đời đời.  
 

Mời Bạn:  Sống trong xã hội duy vật và thực dụng, với nếp sống hưởng thụ vật chất đang 
lên ngôi thống trị mọi ngõ ngách của cuộc sống, người ta chấp nhận một cách đương nhiên 
rằng “có thực mới vực được đạo;” và sống trong môi trường đó, những người con cái Chúa 
cũng chịu tác động mạnh mẽ của lối sống này. Mời bạn phản ứng lại lối sống thế tục này 
bằng cách đem tinh thần siêu nhiên thấm nhập vào cuộc sống của mình, bằng cách sống 
trọn vẹn những giáo huấn của Chúa cho dù có phải hy sinh, thiệt thòi trong cuộc sống ở đời 
này. 
 

Sống Lời Chúa:  Trong giờ kinh tối, xét mình xem tinh thần thế tục đã len vào gia đình, 
cộng đoàn mình như thế nào. 
 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, con đã tìm Chúa chỉ vì “ăn bánh no nê”, xin chữa lành con 
và giúp con biết tìm kiếm “của ăn thật” là Thịt Máu Chúa. Amen. 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 25/07/21 
$ 2,129.00 

 

 

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. Catherine Bùi Thị Kim Dung, FMSR 
Phone:  504-505-8995 

 

LỊCH PHỤNG VỤ 
Ý Cầu Nguyện Trong Tháng 8:  Giáo Hội.  Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội để 
nhận được từ Chúa Thánh Linh ơn thánh và sức mạnh hầu cải tổ bản thân dưới ánh sáng Tin 
Mừng. 
 

Tuần Lễ 1/08/2021 - 9/08/2021 
 

 1/08 CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN 
2/08 Thứ Hai - Thánh Êuxêbiô, Giám Mục Véc-se-li, Lễ Nhớ  
3/08 Thứ Ba - Tuần XVIII Thường Niên 
4/08 Thứ Tư - Thánh Gioan Maria Vianê, Linh Mục, Lễ Nhớ 
5/08 Thứ Năm - Cung Hiến Thánh Đường Đức Maria, Lễ Nhớ 
6/08 Thứ Sáu - Chúa Giêsu Hiển Dung, Lễ Kính 
7/08 Thứ Bảy - Thánh Xíttô II, Giáo Hoàng và các Bạn, Tử Đạo; Thánh Gaêtanô, 

Linh Mục, Lễ Nhớ 
9/08 CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN   

 
DẪN LỄ 
Bài đọc 1.  Xh 16,2-4.12-15:  Trên đường về đất hứa, dân Chúa đói khát kêu than về việc 
thiếu ăn. Điều này không đẹp lòng Chúa nhưng Ngài vẫn ban manna và chim cút cho họ ăn. 
 

Bài đọc 2.  Ep 4, 17.20-24:  Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Êphêxô hãy nghe Lời Chúa 
Giêsu: cởi bỏ con người cũ tội lỗi, sống nên người mới đạo đức thánh thiện theo hình ảnh 
Thiên Chúa. 
 

Tin Mừng.  Ga 6, 24-35:  Dân chúng được Chúa Giêsu cho ăn no nê, nên luôn đi tìm Chúa. 
Người khuyên họ hãy lo tìm “lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh” là chính Mình 
Người và Máu Thánh Người. 
 
TIN MỪNG:  Ga 6, 24-35 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
 
Khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Galilê, 
thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia biển hồ, họ 
nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, 
các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no 
nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương 
thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, 
bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.”  Họ liền hỏi Người:  
“Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Đức Giêsu trả lời: “Việc 
Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người sai đến.”  Họ lại hỏi: “Vậy chính 
ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông?  Ông sẽ làm gì đây?  Tổ tiên 
chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” 
 

Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi 
trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên 
Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.”  Họ liền nói: “Thưa 
Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh 
trường sinh.  Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô. 



  

 
 

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 
QUAN THẦY của GIÁO XỨ 

 

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm nay sẽ vào ngày Chúa 
Nhật, ngày 15 tháng 8 nên giáo xứ sẽ không có thánh lễ riêng 
để mừng kính Đức Mẹ như mọi năm mà sẽ được mừng kính 
trong hai Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 8:00 AM và 10:00 AM.  
 

Xin các gia đình thông báo tới người thân để chúng ta cùng 
tham dự Thánh Lễ một cách sốt sắng và đông đủ.   
 

Mừng Quan Thầy - Do nhà bếp bên hội trường còn đang trong 
giai đoạn hoàn thiện nên giáo xứ sẽ không có tiệc mừng Quan 
Thầy năm nay.  Xin mọi người thông cảm và tiếp tục cầu 
nguyện cho công việc tu sửa được mau chóng hoàn thành.     
 
 
 
 

 

Ý NGHĨA và TẦM QUAN TRỌNG của  
BÍ TÍCH THÁNH THỂ 

 

 (Tiếp theo tuần trước) 
 
 

Nghĩa là khi tham dự Thánh Lể 
Tạ Ơn hay cử hành bí tích Thánh 
Thể, chúng ta được tham dự Bữa 
Ăn của Chúa và cùng với Chúa 
dâng mọi đau khổ, sướng vui 
của mỗi người chúng ta hiệp 
thông với khổ nạn của Chúa 
Kitô dâng lên Chúa Cha đễ xin 

Người tha thứ mọi tội lỗi cho ta được ơn cứu chuộc là mục đích 
của Hy tế thập giá xưa và nay. 
 

Đây cũng là phương cách thi hành chức vụ tư tế thông thường 
của người giáo dân (common Priesrhood of the Laity) hiệp 
thông với hàng tư tế thừa tác hay phẩm trật (hierarchical or 
ministerial Sacerdos) trong việc cử hành và tham dự Thánh lễ 
Tạ Ơn. 
 

Sau nữa, nhờ việc cử hành Thánh Lễ, “chúng ta được kết hợp 
với Phụng vụ trên trời và được thấy trước sự sống vĩnh cữu sẽ 
diễn ra khi Thiên Chúa sẽ là mọi sự trong mọi người.” như 
Thánh Phaolô đã dạy. (1 Cor 15, 28) (x SGLGHCG số 1326). 
 

Tóm lại, Bí tích Thánh Thể là phương thế hữu hiệu nhất cho ta 
được hưởng nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô vì được kết 
hợp mật thiết với Người ngay từ trong cuộc sống ở đời này 
trước khi được chiêm ngưỡng Chúa trên Nước Trời mai sau. Do 
đó, mọi tín hữu được mời gọi siêng năng chạy đến với Chúa 
trong bí tích cao trọng này đặc biệt trong năm Đức Tin đang 
được mở ra trong toàn Giáo Hội, vì đây cũng là cách sống đức 
tin cụ thể và sống động nhất của mọi tín hữu Chúa Kitô trong 
hoàn cảnh thế giới tục hóa, phi luân ngày nay. 
 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 
 
 
 

Diễn Giải Hàng Tháng Về Thánh Lễ 

Chuẩn Bị CỦA LỄ và BÀN THỜ 
 

Sau phần Lời Nguyện Giáo Dân trong mỗi Thánh Lễ hằng tuần 
là việc quyên góp của giáo dân. Tiền hoặc những vật chất thu 
được sẽ cùng với bánh và rượu được dâng lên bàn thờ. Đây là 
một lời cầu nguyện – một phần vô cùng quan trọng của Thánh 
Lễ, kêu gọi sự tham gia đầy đủ, có ý thức và tích cực của cộng 
đoàn.  
 

Đây là lúc chúng ta cùng hiệp dâng lên Chúa của lễ - bằng 
những hy sinh trong tuần, những đóng góp bằng tiền, những nỗi 
đau, những niềm vui và những lời cảm ơn của chúng ta – chúng 
ta dâng lên Chúa những của lễ ấy cùng với bánh và rượu là tâm 
điểm.  Bánh và rượu là của lễ trọng tâm vì đó là những gì Chúa 
Giêsu đã dâng trong Bữa Tiệc Ly, và Chúa cũng muốn chúng ta 
tiếp tục làm để tưởng nhớ đến Ngài. Khi kết nối những ân tứ của 
chúng ta (đó chính là cuộc sống của chúng ta!) với bánh và 
rượu, của lễ đó sẽ được biến đổi thành Mình và Máu Chúa Kitô.  
Chúng ta cũng tìm cách biến đổi cuộc sống của chúng ta (những 
niềm vui và nỗi đau của chúng ta) và hiến dâng hoàn toàn cho 
Chúa.     

Vì vậy, mỗi tuần khi chúng ta đến tham dự Thánh lễ, chúng ta 
không thể đến mà không có sự chuẩn bị hoặc tay không. Chúng 
ta phải đem cả con người thật của chúng ta đặt lên bàn thờ của 
Chúa chúng ta! Chúng ta mang tất cả những gì chúng ta đang có 
- ngay cả khi điều đó dường như là không đủ - và chúng ta tin 
tưởng rằng khi Chúa kết hợp của lễ của chúng ta với Của Lễ của 
Ngài, chúng ta sẽ được Thiên Chúa chấp nhận và được Mình và 
Máu sự sống của Ngài biến đổi.   
 
 

12 Điều Hứa Cho Những Ai 
Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 

 

Chúa Giêsu hứa sẽ ban đầy dẫy ân sủng cho những ai tôn sùng 
Thánh Tâm Chúa: 

 

1. Cha sẽ ban cho những ai Tôn thờ Thánh Tâm, tất cả những 
ơn cần thiết, để họ làm tròn công việc của đấng bậc mình. 

2. Cha sẽ ban ơn Hoà Thuận, và Bình an trong gia đình họ. 
3. Cha sẽ an ủi họ trong cơn gian khổ. 
4. Trái tim Cha sẽ là nơi ẩn náu cho suốt đời họ, nhất là trong 

giờ lâm chung. 
5. Cha sẽ chúc phúc tràn trề cho các công việc họ làm. 
6. Kẻ có tội sẽ tìm thấy trong Thánh Tâm Cha, suối nguồn và 

lòng thương xót vô biên. 
7. Các linh hồn sốt sắng sẽ mau tiến tới điểm trọn lành. 
8. Các linh hồn khô khan sẽ trở nên sốt sắng. 
9. Cha sẽ chúc phúc cho các gia đình có trưng bày và tôn kính 

ảnh Cha. 
10. Cha sẽ ban cho các Linh mục lay chuyển những tâm hồn 

trai đá nhất. 
11. Những kẻ truyền bá việc tôn sùng Thánh Tâm Cha, sẽ đựơc 

khắc tên vào tim Cha, không bao giờ phai mờ. 
12. Bởi lòng thương xót quá bội của Thánh Tâm Cha, Cha hứa 

rằng: “Tình Thương Yêu toàn năng của Cha, sẽ ban cho tất 
cả những ai RƯỚC LỄ CHÍN LẦN LIỀN TIẾP THỨ SÁU 
ĐẦU THÁNG được ăn năn thống hối, trong giờ lâm chung.  
 

Họ sẽ không qua đời trong lúc còn mất nghĩa cùng Cha, hoặc 
chưa kịp lãnh nhận các Bí Tích của Hội Thánh. Thánh Tâm Cha 
là nơi ẩn náu an toàn cho giây phút cuối cùng của đời họ 

THÔNG BÁO 


