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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 XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B 

Ngày 10 Tháng 10 Năm 2021 - Số 307 

 

 

THIÊN CHÚA QUẢNG ĐẠI  
“Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” (Mc 10,27b) 

 
Suy niệm: Phúc Âm theo thánh Mác-cô kể có một người đến hỏi Chúa Giêsu làm thế nào 
để “được sự sống đời đời làm gia nghiệp”. Chắc hẳn những ai quen biết anh ta đều khen 
anh là người tốt phước vì chẳng những anh giàu có mà còn là người đạo đức vẫn tuân giữ 
các giới răn. Cả đến như Chúa Giêsu cũng “đem lòng yêu mến” anh. Tiếc thay anh đã tính 
toán thiệt hơn, chỉ muốn tích góp để càng ngày càng sở hữu nhiều hơn, chứ không dám 
đem “những gì anh có mà cho người nghèo” đổi lấy sự sống đời đời mà anh mong muốn. 
Để đạt được sự sống đời đời, không chỉ sống “tốt” một cách tự nhiên, mà còn phải dám 
sống theo ý Chúa, dấn thân cách quảng đại đến mức cho đi tất cả “vì Chúa Kitô và vì Tin 
Mừng”. Và Thiên Chúa không thua kém chúng ta về sự quảng đại, Ngài sẽ ban lại cho 
chúng ta “gấp trăm ngay ở đời này.” 
 

Mời Bạn: Để làm môn đệ Chúa Kitô, người Kitô hữu phải dám mạo hiểm dấn thân từ bỏ 
cách triệt để, dám sống niềm tin tưởng phó thác vào Tình yêu của Thiên Chúa. Mời bạn 
nhìn lại cuộc sống của chính mình để nhận ra ân sủng của Chúa luôn tràn đầy trong từng 
khoảnh khắc của đời mình. Bạn còn ngại gì mà không dám dấn thân trọn vẹn theo thánh ý 
Chúa? 
 

Sống Lời Chúa: Trong giờ suy gẫm, bạn nhìn ngắm Chúa Giêsu quảng đại, bao dung (đối 
với người bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi…), nhất là trong cuộc thương khó của Ngài, và bạn 
xin ơn bắt chước Chúa. 
 

Cầu nguyện: Xin cho con dám tín thác vào Chúa và nhận ra tình yêu thương vô điều kiện 
Chúa dành cho con để con sẵn sàng chia sẻ với anh chị em của con. 



  

 

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 Trần Đức Phú….……..……..504-453-2829 
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 10:  Các môn đệ thừa sai.  Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi 
tín hữu đã chịu phép rửa dấn thân trong công cuộc loan báo Tin Mừng, sẵn sang đối với sứ 
mạng truyền giáo bằng cách trở thành những chứng nhân về một đời sống có hương vị của 
Tin Mừng. 
 

Tuần Lễ 10/10/2021 - 17/10/2021 
 

 10/10 CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN 
11/10 Thứ Hai - Thánh Gioan XXIII, Giáo Hoàng, Lễ Nhớ 
12/10 Thứ Ba - Tuần XXVIII Thường Niên 
13/10 Thứ Tư - Tuần XXVIII Thường Niên 
14/10 Thứ Năm - Thánh Calíttô, Giáo Hoàng, Tử Đạo, Lễ Nhớ        
15/10 Thứ Sáu - Thánh Têrêsa Avila, Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ 
16/10 Thứ Bảy - Thánh Hétvích, Nữ Tu, Lễ Nhớ 

                  Thánh Magarita Maria Alacốc, Trinh Nữ, Lễ Nhớ 
17/10 CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN   

 
 

DẪN LỄ 

 

Bài đọc 1.  Kn 7, 7-11:  Nhờ ơn Chúa soi sáng, người công chính biết quý chuộng Ðức Khôn 
Ngoan hơn sức khỏe, vàng bạc của cải, nên được mọi sự lành và được giàu có. 
 

Bài đọc 2.  Dt 4, 12-13:  Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa. Người thấu suốt lòng dạ con 
người. Người sẽ khôn ngoan xét xử mọi tư tưởng cũng như tâm tình của chúng ta.  
 

Tin Mừng.  Mc 10, 17-30:  Muốn được hưởng sự sống đời đời, chúng ta phải biết từ bỏ tất 
cả những gì mình có, sống tinh thần nghèo khó, biết dùng của cải Chúa ban để chia sẻ cho 
những người nghèo khổ. 

 
TIN MỪNG:  Mc 10, 17-30 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. 
 
Khi ấy, Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và 
hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì đê được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Đức 
Giêsu đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên 
Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm 
chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều 
đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người 
bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, 
anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt 
và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 
 

Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó 
vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại 
tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗi kim 
còn dễ hơn người giàu và Nước Thiên Chúa.” Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với 
nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói : “Đối với loài 
người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên 
Chúa mọi sự đều có thê được.” 
 

Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà 
theo Thầy!” Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị 
em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại 
không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự 
ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.            



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 3/10/21 
$ 2,499.00 

 

 

 
 

LẦN CHUỖI MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ 
 

 

Tháng Mân Côi lại đến trong bối cảnh dịch 
Covid-19 đang lây nhiễm khắp nơi. Con 
người như bất lực trước sự lây nhiễm gia tăng 
và nguy hiểm của đại dịch này. Việc lần 
chuỗi Mân Côi khẩn xin Đức Mẹ cầu cùng 
Thiên Chúa dủ thương cứu nguy thế giới lúc 
này thật là cần thiết và cấp bách biết bao! 
 

Là những người con rất yêu mến Mẹ Maria, 
chúng ta hãy cùng nhau lần chuỗi Mân Côi 
dâng lên Mẹ Maria những bông hồng thiêng 
liêng tươi thắm trong tháng này.   
 

Quý Sơ Dòng Mân Côi sẽ tới Giáo Xứ Đức Mẹ Lên Trời để 
cùng giáo xứ lần chuỗi Mân Côi vào Chúa Nhật, ngày 10 
tháng 10, 2021 vào lúc 3:00 PM. 
 

Kính mời quý ông bà anh chị em cùng đến đọc kinh chung với 
giáo xứ.   
 

TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 

THÁNH LÊ BẢO TỊNH 
 

Kính mời quý thầy cô và quý phụ huynh đến hiệp dâng thánh Lễ 
Tuyên Hứa vào ngày Chúa Nhật, ngày 17 tháng 10, 2021 lúc 
10:00 sáng.  Chúng ta cùng nhau dâng niên học mới cho Chúa 
và tuyên hứa trong việc cộng tác với nhà trường hướng dẫn đời 
sống Đức Tin cho các em và tích cực sống gương mẫu trong bậc 
phụ huynh để hướng dẫn các em trong đời sống phụng vụ. 
 

Sơ xin chân thành cám ơn sự cộng tác của quý thầy cô và quý 
phụ huynh.  Xin Chúa và Mẹ chúc lành cho từng gia đình.  
 

Trong Chúa và Mẹ Mân Côi, 
Sr. Bùi Kim Dung, FMSR 

 
LỄ CÁC LINH HỒN 

 

Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ cầu cho các Linh Hồn trong ba Giáo 
Xứ đã qua đời tại Nghĩa Trang Restlawn Park Cemetery and 
Mausoleum, Avondale, LA vào ngày Thứ Bảy, ngày 30 tháng 
10, 2021 vào lúc 3:00 PM. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Xin kính mời quí ông bà và anh chị em đến hiệp dâng Thánh Lễ 
cầu nguyện cho các linh hồn đang an nghỉ tại nghĩa trang. 

 

 

 

 

 

HỘI CHỢ TẠ ƠN - TO GO 
 

Hội Chợ Tạ Ơn - To Go của Giáo Xứ năm này sẽ vào ngày: 
 

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 11, 2021 
Từ 12:00 pm đến 10:00 pm 

 

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 11, 2021 
Từ 8:00 am đến 10:00 pm 

 

Chúa Nhật, ngày 21 tháng 11, 2021 
Từ 8:00 am đến 10:00 pm 

 

Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em đến và ủng hộ ba ngày 
hội chợ của Giáo Xứ.  Cũng xin quý Ông Bà và Anh Chị Em 
thông báo đến với người thân và bạn bè đến và ủng hộ hội chợ 
của Giáo Xứ.   
 
 
 
 
 

 

BÍ TÍCH THÁNH THỂ CHO CON 
NGƯỜI MỌI THỜI ĐẠI 

 
 

 (Tiếp theo) 
 

Gioan gọi những người 
không tin mầu nhiệm 
Nhập Thể là “Phản-
Kitô”; Ignace gọi họ là 
“vô tín ngưỡng” 
(apistoi). 
 

Khi nói tới “xác thịt” 
của Đức Kitô, Ignace đi thêm một bước: nhấn mạnh tới thực tại 
của xác thịt, là nhấn mạnh tới thực tại của cuộc “khổ hình” mà 
Đức Kitô đã chịu (Ad Smyrn. I-II). Con Thiên Chúa đã chịu khổ 
hình thực sự trong thân xác, chứ không phải chỉ chịu khổ bên 
ngoài, giả vờ chịu khổ hình. Muốn được cứu rỗi, những người 
ngộ đạo phải hoán cải và tin vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô 
(Ad Smyrn. 5,3). Đối với Ignace, dù là thiên thần hay tổng lãnh, 
tất cả đều phải án phạt nếu không tin vào “máu Đức Kitô” (Ad 
Smyrn. 5,1). Thành ngữ “máu Đức Kitô” rõ ràng là một thành 
ngữ bí tích nhưng ở đây thành ngữ được nối kết một cách chặt 
chẽ với cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô. Điều đó làm chúng ta liên 
tưởng đến cả bàn Tiệc Ly, lẫn hy tế Thập Giá: “Máu” Tân Ước 
vĩnh cửu sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. 
 

Sau khi đề cập đến cuộc khổ nạn và máu Đức Kitô, Ignace nói 
ngay đến đức tin và lòng mến, giống như Gioan trong đoạn VI 
nhấn mạnh tối đa tới “ăn thịt” và “uống máu” Đức Kitô, cũng 
nhấn mạnh tối đa đến đức tin, và nối kết chặt chẽ mầu nhiệm 
Thánh Thể với đức tin (Ga 6,64-69). 
 

Dường như đối với Gioan cũng như đối với Ignace, dùng chữ 
“sarx” thay cho chữ “sôma” thì tránh được nguy cơ giải thích 
theo lối tượng trưng (interprétation symbolique). 
 

Luther, dù chối tính hy tế của Thánh Lễ, đã tích cực chống lại 
những ai chối bỏ thực tại của bí tích Thánh Thể. Ông cho rằng 
bài học về Thánh Thể không khó tin hơn bài học về Chúa Kitô: 
đối với lý trí tự nhiên của con người, cả hai đều “sống sượng”. 
 
 
 

(Còn tiếp) 

THÔNG BÁO 


