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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. 

 
 

 

 
LỄ THÁNH GIA THẤT – NĂM C 
Ngày 26 Tháng 12 Năm 2021 - Số 318 

 

“SỰ CỐ” CỦA THÁNH GIA THẤT    
Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết… (Lc 2,43) 

 

Suy niệm:  Gia đình thánh gia thất dù rất ấm êm hoà thuận vẫn xảy ra sự cố: có mỗi một 
người con, mới mười hai tuổi, dẫn lên đền thờ Giê-ru-sa-lem chầu lễ mà cũng để đi lạc. 
Thực ra, Đức Ma-ri-a và Thánh Cả Giu-se không phải là những phụ huynh vụng về thiếu 
trách nhiệm trong việc chăm sóc cho con cái. Là bậc làm cha mẹ, hai ngài có bổn phận 
nhận ra ý định của Thiên Chúa nơi Giê-su con mình. Mà chương trình của Thiên Chúa luôn 
đi bước trước và các ngài phải nỗ lực để theo kịp những đòi hỏi của Thánh ý Thiên Chúa. 
Các ngài đã nhận ra rằng ngay cả Con Thiên Chúa làm người cũng phải luôn tìm biết thánh 
ý Chúa để tuân hành: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà Cha con sao?” 
 

Mời Bạn:  Học hỏi gương thánh gia thất về cách giải quyết sự cố trong gia đình: - luôn 
nhẫn nại, điềm tĩnh, dịu dàng; - biết nhận ra ý Chúa nơi người thân của mình. 
 
Chia Sẻ:  Chắc hẳn gia đình hoặc cộng đoàn của bạn cũng có lúc gặp sự cố “cơm không 
lành canh không ngọt”. Mời bạn chia sẻ về cách giải quyết sự cố của bạn. 
 

Sống Lời Chúa: Dành một thời gian thuận tiện – mỗi tuần hoặc mỗi tháng – sum họp cả 
gia đình để mọi người đối thoại góp ý xây dựng lẫn nhau. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha chúng con, xin Chúa nhận lời gia đình chúng con cầu 
nguyện. Chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Chúa. Chúng con nguyện sống theo 
gương Thánh Gia Thất mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia đình chúng 
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 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 12:  Các giáo lý viên.  Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo 
lý viên là những người được kêu gọi loan báo lời Chúa, ước gì họ trở thành những chứng 
nhân với lòng can đảm và tinh thần sáng tạo trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh. 
 

Tuần Lễ 26/12/2021 - 2/01/2022 
 

 26/12 CHÚA NHẬT - LỄ THÁNH GIA THẤT 
 27/12 Thứ Hai - Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử, Lễ Kính 

28/12 Thứ Ba - Các Thánh Anh Hài, Tử Đạo, Lễ Kính                 

29/12 Thứ Tư - Thánh Tôma Becket, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ  
 

 30/12 Thứ Năm - Ngày thứ VI trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 

31/12 Thứ Sáu - Thánh Xinvétte I, Giáo Hoàng, Lễ Nhớ 

1/01 Thứ Bảy - Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng 

2/01 CHÚA NHẬT - LỄ HIỂN LINH 

 
 

DẪN LỄ 
 

Bài đọc 1.  Hc 3, 3-7. 14-17:  Ðoạn sách Huấn Ca hôm nay dạy kẻ làm con phải sống hiếu 
thảo với cha mẹ. Ai sống hiếu thảo thì được Chúa thương tha tội, được Chúa ban cho nhiều 
ơn lành hồn xác và được nhận lời cầu nguyện. 
 

Bài đọc 2.  Cl 3, 12-21:  Thánh Phaolô dạy mọi người trong gia đình phải sống nhân hậu, 
khiêm tốn, thuận hòa, thương yêu tha thứ nhau, nhất là vâng lời, và vâng lời Chúa trên hết. 
 

Tin Mừng.  Lc 2, 41-52:  Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và Thánh Giuse 
đi dự lễ ở Ðền Thờ, và sau lễ Chúa Giêsu ở lại mà ông bà không biết. Khi ông bà tìm gặp 
Người trong Ðền Thờ thì Người nói: con có bổn phận phải vâng lời Cha của con trên trời. 

 
TIN MỪNG:  Lc 2, 41-52 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Lu-ca. 
 
Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người 
được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong 
kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 
Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm 
kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-
sa-lem mà tìm. 
 

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa 
nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối 
đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con 
lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm 
con!” Người thưa: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của 
Cha con sao?”  Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. 
 

Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài.  
Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su ngày 
càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.       
 
 
 
      
 
 
 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 19/12/21 
$ 4,659.00 

 

THÔNG BÁO 
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ 
TRONG THÁNG 12 NĂM 2021 

 

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Lễ Đầu Năm Mới 
6:00 PM Thánh Lễ Vọng - Thứ Sáu, ngày 31 tháng 12, 

2021 
10:00 AM Thánh Lễ Chính - Thứ Bảy, ngày 1 tháng 1, 

2022 (Thánh Lễ duy nhất) 
 
Thứ Bảy, ngày 1 tháng 1, 2022 
* Không có Thánh Lễ Vọng Chúa Nhật 

 
Lễ Hiển Linh - Chúa Nhật, ngày 2 tháng 1, 2022 
* Thánh Lễ lúc 8:00 AM và 10:00 AM 

 
TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 

THÁNH LÊ BẢO TỊNH 
 

Trường Thánh Lê Bảo Tịnh - nghỉ lễ: 
� Tuần 1/1/2022 – Tết Dương Lịch 
 

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ MỚI 
 
 

Văn Phòng Giáo Xứ sẽ có nhiều việc cần liên lạc với các gia 
đình thuộc Giáo Xứ vào dịp cuối năm như gửi Giấy Thuế.  Xin 
quý vị gia trưởng vui lòng thông báo cho Văn Phòng Giáo Xứ 
biết địa chỉ và số điện thoại mới đổi trong năm để Văn Phòng 
Giáo Xứ gửi thư hoặc giấy thuế cuối năm gửi đi không bị trả về 
như các năm trước đây. Xin chân thành tri ân. 

 
 
 
 
 
  
 

PHÚC LÀNH NHỜ BIẾT ƠN 
 

1. NIỀM VUI CỦA LÒNG BIẾT ƠN 
 

Tình yêu của lòng biết ơn là tình yêu quan tâm. Lòng biết ơn 
nghĩ về mọi thứ và ghi nhớ trong lòng, như Đức Mẹ đã làm. 
Lòng biết ơn suy tư về quá khứ một cách nhẹ nhàng, như 
Giacóp đã làm. 
 

Lòng biết ơn hát về lòng thương xót và tạo nên nhiều điều, 
giống như Đavít trong các thánh vịnh. Khi người khác luôn nhớ 
tội mình ở trước mặt, linh hồn có tình yêu của lòng biết ơn bị 
ám ảnh vĩnh viễn bởi sự hồi tưởng về những lợi ích trong quá 
khứ, họ luôn buồn vì tội lỗi là loại phản ứng trìu mến và ân hận, 
ngạc nhiên trước lòng nhân từ dồi dào của Thiên Chúa. 
 

Sự ghê tởm tội lỗi càng được bộc lộ ra ngoài khi được ánh sáng 
tình yêu Thiên Chúa mạnh mẽ chiếu vào. Do đó, người ta nói 
rằng người biết ơn cũng là người ăn năn sâu sắc. Vì lợi ích quá 
mức có xu hướng hạ thấp lòng tự trọng của chúng ta, thế nên 
chúng ta khiêm tốn tương ứng với lòng biết ơn của mình. Nhưng 

tình yêu này không nằm trong loại tình cảm xa xỉ của lòng biết 
ơn. Nó bùng phát thành lời tạ ơn thực sự và nồng nhiệt, lòng 
biết ơn không chỉ giới hạn trong lời nói. 
 

Mau mắn vâng lời, nỗ lực mạnh mẽ và vui vẻ kiên trì: tất cả đều 
là dấu hiệu của tình yêu biết ơn, trung thành với Thiên Chúa. 
 

Lòng trung thành là đặc điểm phân biệt của sự phục vụ. Nó 
thường xuyên để ý các cơ hội và tạo ra chúng khi không thể tìm 
thấy, để minh chứng lòng trung tín với Thiên Chúa; không phải 
như thể đang làm bất cứ điều gì vĩ đại, hoặc như thể đặt Thiên 
Chúa vào sự bắt buộc nào, mà như thể đang hoàn lại từng phần 
và trả chậm, từng phần nhỏ, vì tình yêu bao la của Ngài. 
 

Đó là tình yêu bộc phát, sống động, tươi sáng, rất thu hút và do 
đó có tính tông đồ, giành lấy các linh hồn, loan báo về Chúa, và 
mặc dù chắc chắn bận rộn nhiều thứ, nhưng tất cả đều là những 
điều của Chúa. 
 

Phúc thay người nào sống đời tạ ơn lâu dài! Người ấy không chỉ 
cứu linh hồn mình mà còn cứu nhiều người khác nữa. Niềm vui 
không phải là điều đơn độc, cuối cùng người ấy sẽ đến bên Chủ 
Nhân của mình, đem theo nhiều người khác cùng vui mừng với 
mình, những chiến công chói lọi của lòng biết ơn của mình. 
 

2. LÒNG BIẾT ƠN MANG LẠI NHIỀU PHÚC LÀNH 
 

Lòng thương xót của Thiên Chúa là đặc điểm tuyệt vời của hai 
vương quốc tự nhiên và ân sủng. Lòng biết ơn là câu trả lời của 
con người đối với lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng bác ái 
đối với người lân cận là thử thách tốt nhất về lòng mến thực sự 
đối với Thiên Chúa, lòng biết ơn đối với người lân cận vì lòng 
nhân từ đối với chúng ta là bằng chứng rõ ràng hơn là lòng biết 
ơn đối với Thiên Chúa, điều đó bị trộn lẫn với rất nhiều sự cân 
nhắc khác. 
 

Nếu chúng ta nhận ra mọi thứ đều đến từ Thiên Chúa, thì những 
lợi ích này đến từ Ngài; chúng đến từ Ngài theo cách đẹp đẽ và 
cảm động nhất, qua sự sắp đặt của trái tim của người anh em 
được ân sủng gợi hứng. Mọi sự tử tế chúng ta nhận được đều là 
một bản sao nhỏ của sự Nhập Thể, một bản thu nhỏ của bí ẩn 
hấp dẫn đó. 
 

3. LÒNG BIẾT ƠN GIA TĂNG ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG 
 

Lòng biết ơn dựa trên sự khiêm tốn, và như thường lệ, làm gia 
tăng ân sủng từ đó. Sự tử tế nhất dường như lại lớn lao đối với 
một ý thức nhạy bén và tinh tế về sự bất xứng của chúng ta. Kỳ 
diệu là người nào đó cũng tử tế với chúng ta. Nếu họ biết chúng 
ta như chúng ta biết về chính mình, họ sẽ phải làm những việc 
thánh thiện với chính họ để thể hiện sự lịch sự thông thường với 
chúng ta, giống như những hành động mạnh mẽ mà các thánh đã 
làm với chính họ khi họ lau chùi những vết loét của người 
phong cùi. 
 

 4. LÒNG BIẾT ƠN GIA TĂNG ĐỨC BÁC ÁI 
 

Điều gì sưởi ấm trái tim người khác hơn việc thể hiện lòng biết 
ơn? Người hảo tâm hầu như không thể không bác ái. Hãy nghĩ 
rằng thật khó biết bao khi yêu bất kỳ ai với lòng bác ái thực sự, 
không xét đoán, không chỉ trích, không kiểm tra, giảm điều ác, 
không xét vẻ bề ngoài, không phóng đại việc làm tốt, vui về các 
đức tính của họ. 
 

(Còn tiếp) 
 
 
 
 
 


