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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 XXI THƯỜNG NIÊN – NĂM B 

Ngày 22 Tháng 8 Năm 2021 - Số 303 

 

MẦU NHIỆM VƯỢT QUÁ TRÍ HIỂU 
“Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,54) 

 
Suy niệm: Không một con người bình thường nào dám tuyên bố thịt máu mình đem lại sự 
sống đời đời cho người khác. Chỉ có một vị Thiên Chúa quyền năng làm người mới dám 
long trọng xác quyết sự thật ấy, vì duy Ngài mới có được khả năng siêu phàm này. Ngài 
cũng xác quyết với ta rằng Ngài là Sự thật (Ga 14,6). Thịt Máu Ngài đem lại sự sống đời 
đời cho ta: đó là sự thật. Trong thánh lễ, mỗi khi rước Thịt Máu Ngài trong Bí tích Thánh 
Thể, ta không đón nhận thịt máu của một thân xác con người bình thường, nhưng là thân 
xác của Đấng Phục sinh. Chính thân xác phục sinh của vị Thiên Chúa hằng sống ấy có khả 
năng đem lại sự sống đời đời cho ta, khởi đầu hôm nay và kéo dài muôn đời trong thế giới 
vĩnh cửu. 
 

Mời Bạn:  Chúa Giêsu thật sự ngự trong Bí tích Thánh Thể bằng chính Mình Máu Thánh 
Ngài là một mầu nhiệm vượt quá tầm trí hiểu hạn hẹp của con người. Vấn đề là làm sao bạn 
rước Mình Máu Thánh Ngài cho xứng đáng, cũng như biến đổi con người bạn hôm nay, 
đem lại sự sống đời đời cho bạn? Để được vậy, bạn cần có lòng khao khát, ước ao rước 
Ngài trước khi lên rước lễ; cám ơn sốt sắng sau khi rước lễ; nỗ lực trở nên giống Đấng 
mình đã lãnh nhận suốt ngày sống. 
 

Sống Lời Chúa:  Cung kính thờ lạy, tạ ơn, rước Chúa Giêsu vào lòng cách sốt sắng mỗi 
khi tham dự thánh lễ. 
 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, 
để con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chết, sống lại. Xin cho con biết một niềm sùng kính, 
mến yêu Bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc con. 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. 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 22/08/2021 - 29/08/2021 
 

 22/08 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN 
23/08 Thứ Hai - Thánh Rôxa Lima, Trinh Nữ, Lễ Nhớ  
24/08 Thứ Ba - Thánh Batôlômêô, Tông Đồ, Lễ Kính 
25/08 Thứ Tư - Thánh Giuse Calaxan, Linh Mục, Lễ Nhớ 

                Thánh Lu-y Vua Nước Pháp, Lễ Nhớ 
26/08 Thứ Năm - Tuần XXI Thường Niên           
27/08 Thứ Sáu - Thánh Mônica, Lễ Nhớ 
28/08 Thứ Bảy -Thánh Âutinh, Giám Mục, Tiến Sĩ, Lễ Nhớ 
29/08 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN   

 
DẪN LỄ 
Bài đọc 1.  Gs 24, 1-2. 15-17. 18:  Ông Giosuê thấy dân Chúa thờ tà thần, ông hỏi họ có 
muốn bỏ Chúa là Thiên Chúa và là Ðấng Cứu Tinh của họ không? Họ trả lời, họ từ bỏ tà thần 
và tin theo Chúa. 
 

Bài đọc 2.  Ep 5, 21-32:  Thánh Phaolô dạy người vợ phải phục tùng chồng như Hội Thánh 
tùng phục Chúa Kitô; và người chồng phải yêu thương vợ như Chúa Kitô thương yêu và hy 
sinh vì Hội Thánh. 
 

Tin Mừng.  Ga 6, 54.60-69:  Sau khi nghe Chúa Giêsu giảng về phép Thánh Thể, nhiều môn 
đệ cho là chói tai nên bỏ đi. Nhưng thánh Phêrô thay mặt các tông đồ tuyên bố: “Thưa thầy, 
chúng con quyết theo Thầy, vì chỉ Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời.” 

 
TIN MỪNG:  Ga 6, 54.60-69 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
 
Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã tuyên bố:  “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được 
sống muôn đời.”  Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai 
mà nghe nổi?” Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, 
Người bảo các ông:  “Ðiều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu 
anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt 
chẳng có ích gì.  Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.”  
 

Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.  Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những 
kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em :  
không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ 
rút lui, không còn đi theo Người nữa.  
 

Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”  
Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có 
những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính 
Thầy là Ðấng Thánh của Thiên Chúa.” 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô. 
 
 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 15/08/21 
$ 2,962.00 

 

 
 

TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 
THÁNH LÊ BẢO TỊNH 

 

Ghi danh cho niên khóa 2021-2022.  Học phí cho toàn niên học 
bao gồm:  sách giáo khoa Việt Ngữ và Giáo Lý và áo có phù 
hiệu của Trường Học Thánh Lê Bảo Tịnh.  Học phí:  $120.00 
cho mỗi học sinh.  Học sinh thứ tư (4) trong một gia đình (cùng 
cha mẹ) sẽ được miễn học phí.   
 

Chương Trình Ghi Danh: 
Ngày: Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu  

Ngày 9 tháng 8, 2021 - Ngày 10 tháng 9, 2021 
 

Giờ: Từ 9:30 AM tới 3:00 PM 
 

Ngày Khai Giảng:  Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2021 
Giờ học: 3:30 PM - 5:30 PM 
 

Mọi chi tiết xin liên lạc Sơ Kim Dung số 504-505-8995 hoặc 
email:  baotinhle46@gmail.com. 
 

 
 
 

 
 

BÍ TÍCH THÁNH THỂ CHO CON 
NGƯỜI MỌI THỜI ĐẠI 

 

 
(Tiếp theo) 
 

Cha ban Con Một cho chúng 
ta có nghĩa là hy sinh Thiên 
Đàng, hy sinh Niềm Vui, hy 
sinh Hạnh Phúc cho chúng 
ta. Khi Chúa Cha ban Con 

Một Người cho chúng ta, Người không bao giờ hối tiếc, Người 
cho đi và không bao giờ lấy lại : Con Một của Người mãi mãi là 
người như chúng ta và ở giữa chúng ta. Ngay cả ngày hôm nay, 
dù chúng ta không thấy Ngài. 
 

Chúa Kitô, vì yêu Chúa Cha mà chấp nhận trở nên hồng ân 
trong tay Chúa Cha. Người đồng ý trở nên Tặng Phẩm Chúa 
Cha ban cho nhân loại. Người là Hồng Ân lớn nhất, nguồn suối 
mọi hồng ân. Tác giả Tin Mừng Gioan nhiều lần nhấn mạnh sự 
tự do của Đức Kitô: 
 

“Không ai cất mạng sống Ta được, 
nhưng chính Ta tự mình thí mạng sống Ta; 
Ta có quyền thí mạng sống Ta…” (10,18) 

“Không có lòng mến nào lớn hơn 
là thí mạng sống mình vì bạn hữu” (15,13) 

 

Chúa Kitô đã tự hiến mình cho chúng ta vì yêu chúng ta và yêu 
Chúa Cha. Nơi Chúa Kitô, hai tình yêu này là một. Người yêu 
Chúa Cha như thế nào, Người yêu chúng ta như vậy. Vĩ đại 
dường bao tình yêu của Người! 
 

Chúng ta nên lưu ý thêm rằng khi Thiên Chúa ban Đức Giêsu 
Kitô cho chúng ta, Người cho đi chính bản thân mình, vì Đức 
Kitô là bản thể, là bản thân, là sự sống của Người. Xét về 
phương diện này, lịch sử cứu độ là lịch sử hồng ân và là lịch sử 
tình yêu tự hiến của Thiên Chúa (autodonation de Dieu). 

Cao điểm của lịch sử này là thập giá Đức Kitô. Thập giá là tột 
đỉnh hy sinh của Thiên Chúa. Thập giá biểu lộ tình yêu điên rồ 
của chính Thiên Chúa. Yêu đến liều mình, yêu và chấp nhận trả 
giá cho tình yêu, dù giá ấy là “bị từ khước”. Dụ ngôn những 
người tá điền gian ác trong Tin Mừng Matthêô 21,33-43 một 
phần nào biểu lộ sự liều mạng của Thiên Chúa, khi sai Con Một 
của Người đến trần gian: 
 

“Kẻ thừa tự đó, mau ta giết quách nó đi… chúng túm lấy người 
con, lôi ra bên ngoài vườn nho mà giết đi” (Mt 21,38-39). 
 

Thập giá cũng là tột đỉnh hy sinh của Chúa Kitô, Đấng đã hạ 
mình vâng phục Chúa Cha, vâng phục cho đến chết và chết trên 
thập giá (Ph 2,7). Thập giá là cao điểm tình yêu tự hiến của 
Chúa Kitô (Ga 15,13). Thập giá biểu lộ sự liều mình của Chúa 
Kitô, giống như sự liều mình của Chúa Cha. Không phải vô tình 
mà các tác giả Tân Ước thường dùng chữ “thí ban” để nói tới 
cái chết cứu chuộc của Chúa Kitô (Mc 10,45 ; Mt 20,28 ; Lc 
22,19 ; 1Tm 2,6 ; Tt 2,14). Quả thật đây là một sự “thí mạng”: 
 

“Này là Mình Ta thí ban vì các ngươi” (Lc 22,19). 
 

Thí mạng không là một sự bố thí theo nghĩa coi thường hay 
khinh rẻ những người mình ban ơn. Thí mạng cũng không phải 
vì mạng sống không có giá trị (thí mạng cùi). Mạng sống của 
Đức Giêsu thực sự là vô giá đối với Thiên Chúa và đối với nhân 
loại chúng ta. Cho nên thí mạng ở đây biểu lộ một tình yêu đạt 
đến tột đỉnh, một tình yêu sẵn sàng mất tất cả, không còn lại gì 
cả, bản thân cũng không còn : vì yêu, mà sẵn sàng trở thành hư 
vô. 
 

Còn một từ ngữ khác mà các tác giả Tân Ước thích dùng, là chữ 
“Phó nộp” (Rm 8,32 ; Ga 1,4 ; 2,20 ; Ep 5,2-25). 
 

“Thiên Chúa đã không tha cho chính Con của Người, nhưng đã 
phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy” (Rm 8,32). 
 

“Này là Mình Ta vì các ngươi” (1 Cr 11,24). 
 

Chữ phó nộp biểu lộ một khía cạnh khác của Tình Yêu tột cùng. 
Vì yêu chúng ta mà Chúa Cha không dám giữ Con của Người 
lại, hay nói theo kiểu Phaolô, “không tha Con Một của Người, 
nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy” (Rm 8,32). Tình 
yêu làm cho Chúa Cha trở nên “yếu đuối”, và đem nộp Con 
mình để cứu chuộc chúng ta. Tình yêu làm cho Chúa Giêsu “yếu 
đuối”, để cho mình “bị nộp”, hay “tự phó nộp mình” làm giá 
cứu chuộc nhân loại. 
 

Khi suy nghĩ về Tình Yêu Cứu Độ này của Thiên Chúa, chúng 
ta phải thốt lên như Phaolô : 
 

“Ôi! Thẳm sâu thay sự giàu có, khôn ngoan, thượng trí của 
Thiên Chúa! Những phán quyết của Người vô phương dò thấu, 
đường lối của Người không kề dõi theo” (Rm 11,33). 
 

Tình Yêu thẳm sâu và khôn dò của Thiên Chúa biểu lộ nơi thập 
giá Đức Kitô là Tình Yêu vượt thời gian. Tình Yêu tự hiến của 
Đức Kitô biểu lộ bằng cái chết cũng vượt thời gian. Chúa Kitô 
chỉ tự hiến một lần, tự hiến trọn vẹn thay cho mọi lần. Tính duy 
nhất của Hy tế Tình Yêu ấy vượt thời gian. Chúa Giêsu đã biểu 
lộ điều này trong Bữa Tiệc Ly. Hy Tế Thập Giá của Người sẽ 
vượt thời gian. Người sẽ luôn ở trong trạng thái tự hiến. Người 
là Chiên chịu sát tế, mà vẫn đứng (Kh 5,6). 
 

(Còn tiếp) 
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