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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 HIỂN LINH – NĂM C 

Ngày 2 Tháng 1 Năm 2022 - Số 319 

 

THẤY CHÚA VÀ ĐẾN THỜ LẠY    
“Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở phương Đông, và chúng tôi đến để triều bái Người.”  

 
Suy niệm:  “Thấy” và “đến” là hai hành vi đã thúc đẩy các nhà chiêm tinh dấn bước vào 
hành trình tìm kiếm Đấng Cứu Thế. “Thấy ngôi sao”, hành vi không chỉ đơn thuần là 
những xung động của giác quan mà còn bao hàm cả một quá trình suy tư, phân định để đi 
tới nhận thức: đây chính là “ngôi sao của Ngài”. Lời trần tình của các nhà chiêm tinh -
“chúng tôi thấy” và “chúng tôi đến” - nghe thật đơn giản và dễ dàng; thế nhưng, trong thực 
tế, họ đã phải trải qua biết bao gian nan, nguy hiểm, có lúc đã tưởng chừng như tuyệt vọng, 
mới có thể “đến để thờ lạy” Vị Vua mới sinh này. 
 

Mời Bạn:  Có những người, những việc tưởng chừng như rất gần ngay bên cạnh, ngay 
trước mắt chúng ta nhưng thực ra lại cách xa ngàn trùng: thấy người bị tai nạn, nhưng thật 
khó khăn để đến đem họ tới bệnh viện; thấy bất công, nhưng tranh đấu cho công lý là cả 
một hành trình diệu vợi; thấy người nghèo đói, nhưng để giúp đỡ họ đến nơi đến chốn là 
một con đường dài thăm thẳm; “Ngôi Lời đã đến nhà mình” hơn hai ngàn năm qua, nhưng 
người nhà vẫn chưa đón nhận (x. Ga 1,11). Phần bạn, bạn đã nhận ra “ngôi sao” của Ngài 
và mau mắn đến thờ lạy Ngài với cả khối óc và con tim của bạn hay chưa? 
 

Sống Lời Chúa:  Hãy loan báo niềm vui cứu độ cho mọi người. 
 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa, xin mở cho con mắt đức tin để con nhận ra “ngôi sao” là những 
dấu chỉ của Chúa hiện diện nơi tha nhân và xin ban sức mạnh thiêng liêng cho con để con 
mau mắn đến phục vụ Chúa ở nơi họ bằng những hành động bác ái yêu thương.  



  

 

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 1:  Tình Huynh Đệ Con Người Đích Thực.  
Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu đau khổ do bị kỳ thị 
và bách hại tôn giáo; xin cho những quyền lợi và địa vị của họ được nhìn nhận, 
vì chúng bắt nguồn từ sự kiện họ là anh chị em trong gia đình nhân loại. 

 
Tuần Lễ 2/01/2022 - 9/01/2022 

 

 2/01 CHÚA NHẬT - LỄ HIỂN LINH 
 3/01 Thứ Hai - Danh Thánh Chúa Giêsu, Lễ Nhớ 

4/01 Thứ Ba - Thánh E-li-sa-bét Ann Seton, Tu Sĩ, Lễ Nhớ               

5/01 Thứ Tư - Thánh Gio-an Neumann, Giám Mục, Lễ Nhớ  
 

 6/01 Thứ Năm - Thánh André Bessette, Tu Sĩ, Lễ Nhớ 

7/01 Thứ Sáu - Thánh Raymond, Linh Mục, Lễ Nhớ 

8/01 Thứ Bảy - Ngày trong tuần (sau lễ Hiển Linh) 

9/01 CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA 

 
 

DẪN LỄ 
 

Bài đọc 1.  Is 60, 1-6:  Ngôn sứ Isaia loan báo Chúa là Ánh Sáng soi dân Người, giải thoát 
dân Người khỏi lầm than đau khổ. Muôn dân tuôn đến với họ, mang của cải đến cho họ vì có 
Chúa là Ánh Sáng ngự giữa họ. 
 

Bài đọc 2.  Ep 3, 2-3. 5-6:  Thánh Phaolô cho dân Do Thái biết Chúa Cứu Thế không đến 
cho riêng họ, mà cứu độ mọi dân nước, để được thừa hưởng gia nghiệp với người. 
 

Tin Mừng.  Mt 2, 1-12:  Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ là đại diện dân ngoại nhận 
biết và thờ lạy Người, để chứng thực Người đến cứu độ mọi dân mọi nước. 

 
TIN MỪNG:  Mt 2, 1-12 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. 
 
Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh 
từ phương Đông đến Giê-rusalem, và hỏi:  “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? 
Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy 
Người.”  Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao.  Nhà vua 
liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải 
sinh ra ở đâu.  Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần 
ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là 
nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.” 
 

Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã 
xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về 
Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”  Nghe nhà 
vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến 
tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy 
Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy 
vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.  Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp 
vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.       
 
 
 
      
 
 
 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 26/12/21 
$ 3,995.00 

 

PHÂN ƯU 
 
 
 

Giáo Xứ nhận được tin Ông Micae 
Nguyễn Văn Ấp đã được Chúa gọi về 
ngày 22 tháng 12 năm 2021.  Hưởng 
thọ 79 tuổi.   
 
 

Giáo Xứ thành kính phân ưu đến gia 
đình tang quyến Ông Micae.  Nguyện 
xin Thiên Chúa là Đấng đầy lòng 

thương xót đón linh hồn Micae về hưởng phúc trường sinh đời 
đời với Ngài trong Thiên Quốc.   
 
 
 
 
 
  
 

 

PHÚC LÀNH NHỜ BIẾT ƠN 
 

Tiếp theo 
 

Nếu mỗi người có một người mà họ thực sự cảm thấy như vậy 
thì cũng là nhiều rồi. Đó là sự trợ giúp to lớn cho sự thánh hóa 
của họ, một nén bạc thực sự họ có để cho đi. Tôi nghi ngờ tính 
phổ biến của nó, ít nhất là ở sự thuần khiết mang tính truyền 
giáo. Biết ơn các nhà hảo tâm đang trên đường đến đó, và không 
còn xa nữa. 
 

5. LÒNG BIẾT ƠN LAN TỎA 
 

Một lần nữa, lòng biết ơn rất hùng hồn, duyên dáng và có sức 
thuyết phục như một nhà truyền giáo. Đó không chỉ là một đức 
tính mà nó còn làm cho người khác trở nên tốt lành và nhân đức. 
Đó là điều khiêm nhường được yêu quý, là nền tảng sự thật 
được tôn trọng khi người khác nói về chúng. 
 

 Lòng biết ơn cũng làm cho lợi ích của chúng ta đối với người 
khác trở nên nhỏ bé đến mức chúng ta mong muốn nhân chúng 
lên và làm chúng to lớn hơn, trong khi nó làm dịu trái tim chúng 
ta và cởi trói khỏi mọi mối ác cảm nhỏ nhặt, lòng ghen tị tầm 
thường, tính ganh đua nhỏ mọn và sự nghi ngờ lạnh nhạt. 
 

 6. LÒNG BIẾT ƠN NUÔI DƯỠNG SỰ THÁNH THIỆN 
 

Cuối cùng, đó là trạng thái thích hợp và bình thường của một 
sinh vật thánh thiện để tự hoàn thiện với cảm giác liên tục bị 
ràng buộc mà họ không bao giờ có thể đáp đền. Đó là mối quan 
hệ giữa Đấng Tạo Hóa và chính mình. 
 

Trong khi đó, đối với tất cả những phần xấu xa và cơ bản trong 
bản chất của chúng ta, đó là sự hành hạ thực sự khi ý thức về 
nghĩa vụ đè lên chúng ta. Đó là dấu hiệu cho thấy người đó 
không thể chịu được nghĩa vụ. 
 

Như vậy, theo cả hai cách, ý thức về nghĩa vụ là phần quan 
trọng của sự thánh hóa. Người biết ơn không thể là người xấu. 
Đến ngày phán xét, họ sẽ được nhớ và được trả lại chén nước 
lạnh đã cho đi nhân danh Ngài. 
 

LM. FREDERICK FABER 
 

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com) 
 
 

DIỄN GIẢI HÀNG THÁNG VỀ THÁNH LỄ 
CHÚC LÀNH và SAI ĐI 

 

• Chúng ta được Chúa nuôi dưỡng bằng Lời Hằng Sống, 
Mình và Máu của Ngài từ bàn tiệc thánh, việc kết thúc 
Thánh Lễ cũng diễn ra tương tự như cách chúng ta bắt đầu 
khi cử hành, tức là làm Dấu Thánh Giá – vị linh mục làm 
Dấu Thánh Giá (Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần) 
trên cộng đoàn để ban phép lành của Chúa.    
 

• Con người và vạn vật được chúc lành cho một mục đích 
chung. Khi Đức Chúa gọi Ông Áp-ra-ham, Ngài đã chúc 
lành cho Áp-ra-ham để nhờ ông mà mọi dân tộc được chúc 
phúc (Sáng thế ký 12). Đối với chúng ta là những người 
Kitô hữu, sự chúc lành mang một ý nghĩa mới với Chúa 
Kitô, nhờ Ngài và trong Ngài mà chúng ta đã chịu Phép 
Rửa để được thông phần vào sự sống Thiêng Liêng: “không 
còn là tôi sống nữa, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Ga-lát 
2:20). 
 

• Sự xác tín mạnh mẽ vào đời sống Thiêng Liêng trong chúng 
ta chính là lý do mà Sách Giáo Lý Công Giáo đã nói rõ 
“Mọi người đã chịu Phép Rửa đều được mời gọi để trở nên 
một lời chúc lành và để chúc lành” (GLCG, 1669). Do đó, 
sự chúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng được ban ở cuối 
Thánh Lễ để tiếp tục hỗ trợ chúng ta về căn tính / mời gọi 
chúng ta tới phép lành - để Chúa Kitô sống và hành động 
trọn vẹn hơn qua chúng ta trong đời sống hằng ngày.   
 

• Ngay sau khi ban phép lành, vị phó tế (hoặc linh mục) 
tuyên bố Thánh Lễ đã xong, và bắt đầu bằng từ chúc anh 
chị em ĐI / “RA VỀ”! - cũng như Chúa Kitô Phục Sinh đã 
sai các môn đệ đi, thì Ngài cũng sai chúng ta đi (Mt 28,20). 
Trên thực tế, toàn bộ việc cử hành phụng thờ của chúng ta 
có tên là MASS - nghĩa là Thánh Lễ, từ này xuất phát từ 
chữ dismissal (Ite missa est – Đi / bị sai đi), nhưng chúng ta 
không chỉ tập họp lại để được sai đi; Chỉ sau khi chúng ta 
gặp Chúa Kitô đang sống giữa chúng ta và được Ngài nuôi 
dưỡng (bằng Lời và Bí tích), chúng ta mới được chúc lành 
và được sai đi để sống những gì chúng ta vừa cử hành, để 
chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày của 
chúng ta (GLCG, 1332). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


