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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 II THƯỜNG NIÊN – NĂM C 

Ngày 16 Tháng 1 Năm 2022 - Số 321 

 
 
 
 

TIỆC CƯỚI THỜI COVID    
Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” (Ga 2,3) 

 
Suy niệm:  Cơn đại dịch Covid đã xoá sạch mùa cưới thường rộ lên vào dịp cuối năm. Có 
những đám cưới phải hoãn đi hoãn lại nhiều lần. Có những đám phải ứng biến tổ chức 
“online” hoặc trong khu cách ly. Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu của biết bao thách thức 
khiến cho những lời chúc trăm năm hạnh phúc tưởng chừng như bất khả thi. Đám cưới tại 
Cana cũng rơi vào cảnh bế tắc vì một sự cố bất ngờ: “Họ hết rượu rồi!” Cặp mắt tinh tế và 
trái tim luôn quan tâm của Mẹ Ma-ri-a khiến Mẹ nhận ra được nỗi khó khăn ấy của gia chủ. 
Đức Giê-su đang cư xử như một vị khách mời không can dự vào công việc của nhà đám vì 
“giờ của Ngài chưa tới”; nhưng trước lời tế nhị của Mẹ chỉ bảo các gia nhân: “Ngài bảo gì 
các anh cứ làm theo”, Chúa Giê-su biết “đã đến giờ” Ngài làm “dấu lạ đầu tiên” biến nước 
lã thành rượu ngon, và các môn đệ đã tin vào Ngài. 
 

Mời Bạn:  Đôi tân hôn tại Cana được giải gỡ khỏi cơn bế tắc và tiệc cưới của họ đã nên 
trọn vẹn nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Ma-ria. Mỗi người chúng ta và mỗi gia đình không 
tránh khỏi những khó khăn thách đố. Lắm khi cuộc sống gia đình trở nên khô cằn tẻ nhạt vì 
thiếu đi chất men nồng ấm của tình yêu. 
 

Tại sao không đến với Mẹ, để Mẹ chuyển cầu cùng Chúa giúp chúng ta lấy lại năng lượng 
hồn hậu và đằm thắm của tình yêu, một tình yêu lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa? 
 

Sống Lời Chúa: Siêng năng lần chuỗi Mân Côi để nhờ Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa. 
 

Cầu Nguyện:  Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con trước toà Chúa. Có Mẹ 
chúng con không sợ lạc đường khi đến với Giê-su, Con của Mẹ. 



  

 

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 16/01/2022 - 23/01/2022 

 

 16/01 CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - C 
 17/01 Thứ Hai - Thánh Antôn, Viện Phụ, Lễ Nhớ 

18/01 Thứ Ba - Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo  

19/01 Thứ Tư - Tuần II Thường Niên 

 20/01 Thứ Năm - Thánh Pha-bi-a-nô, Giáo Hoàng, Tử Đạo, Lễ Nhớ 
                   Thánh Xê-bát-ti-a-nô, Tử Đạo, Lễ Nhớ 

21/01 Thứ Sáu - Thánh A-nê, Trinh Nữ, Tử Đạo, Lễ Nhớ 

22/01 Thứ Bảy - Cầu cho các Thai Nhi 

23/01 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - C 

 
 

DẪN LỄ 
 

Bài đọc 1.  Is 62, 1-5:  Ngôn sứ Isaia cho dân biết: họ sẽ được Chúa cho từ chốn lưu đày trở 
về xây dựng lại thành thánh, và tương lai của thành sẽ rực rỡ vinh quang, vì có Chúa luôn gìn 
giữ chở che. 
 

Bài đọc 2.  1 Cr 12, 4-11:  Thánh Phaolô xác quyết có nhiều ân sủng khác nhau, nhưng chỉ 
do một Thánh Thần ban, vì ích lợi chung cho toàn thể dân Chúa. 
 

Tin Mừng.  Ga 2, 1-12:  Chúa Giêsu biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, theo lời yêu 
cầu của Mẹ Maria, để giúp gia đình tiệc cưới và để các môn đệ tin Người là Ðấng Cứu Thế. 

 
TIN MỪNG:  Ga 2, 1-12 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
 
Hôm ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức 
Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói 
với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ 
của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm 
theo.” 
 

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum 
chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ: “Các anh 
đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh 
múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã 
hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới 
gọi tân lang lại và nói: “Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu 
xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Đức Giêsu đã làm dấu lạ 
đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào 
Người. 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.       
 
 
 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 9/01/22 
$ 2,155.00 

 

THÔNG BÁO 

ÂN NHÂN ỦNG HỘ 

 
 
 

DÂNG TIỀN ĐỢT II 
Chúa Nhật, ngày 30/1/2022 – trong các Thánh Lễ sẽ có thu tiền 
đợt II cho Quỹ Trường Tư Thục Công Giáo (Catholic Schools 
Collection). 
 

TIỆC CÁM ƠN VÀ MỪNG XUÂN  
NHÂM DẦN 2022 

 

Giáo Xứ kính mời toàn thể giáo dân tới tham dự tiệc Cám Ơn 
sau Hội Chợ Tạ Ơn 2021 theo truyền thống và năm nay cũng là 
dịp đón mừng Tết Tân Niên Nhâm Dần 2022. 
 

Thời gian: 11:30 AM – Chúa Nhật, ngày 30/01/2022 
Địa điểm: Hội Trường Thánh Lê Bảo Tịnh 
 

Rất mong có sự hiện diện của toàn thể giáo dân đến chung vui 
với Giáo Xứ. 
 

Ban Tổ Chức Kính Mời 
 

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ 
TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022 

 

 

Thứ Hai - ngày 31 tháng 1, 2022 
7:00 PM: Thánh Lễ Giao Thừa  

 Ngay sau thánh lễ: 
� Quà chúc tuổi Xuân đến Quý Cụ và Quý Ông 

Bà tuổi từ 65 trở lên 
� Nhận Lộc Lời Chúa 

 

Thứ Ba - ngày 1 tháng 2, 2022 (Mùng Một Tết Nhâm Dần) 
6:00 PM: Thánh Lễ Cầu Bình An Năm Mới 

 

Thứ Tư - ngày 2 tháng 2, 2022 (Mùng Hai Tết Nhâm Dần) 
6:00 PM: Thánh Lễ Cầu cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ 

 

Thứ Năm - ngày 3 tháng 2, 2022 (Mùng Ba Tết Nhâm Dần) 
6:00 PM: Thánh Lễ Cầu Thánh Hóa Công Việc Làm Ăn 

 

 
 
 
 
Giáo Xứ xin chân thành tri ân Quý Ân Nhân đã quảng đại ủng 
hộ: 
 

RƯỢU LỄ 
Bà Trần Phượng (Đoài) $ 300.00 

 

NHÀ BẾP 
A/C Trần Lợi & Trang $ 8,000.00 
 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hồn 
Xác Lên Trời, ban muôn phúc lành và trả công cho Quý Ân 
Nhân và gia đình. 

 
 

KẾ HOẠCH TÂM LINH CHO NĂM MỚI 
 

(Tiếp theo) 
 

ĐIỂM HÀNH ĐỘNG: Cố gắng tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ 
hằng ngày. Nếu đó là thông lệ của bạn, hãy đến sớm 10 phút 
trước Thánh Lễ và dâng những ý định của riêng bạn với Của Lễ 
trên bàn thờ. Những ân sủng chảy vào linh hồn bạn tỷ lệ thuận 
với sự chuẩn bị và bố trí của bạn. Một lần Rước Lễ có thể biến 
chúng ta thành các vị thánh. Thật kỳ diệu! 
 

4. Đời Sống Tông Đồ 
 

Để trở thành một môn đồ của Đấng Christ là trở thành một nhà 
truyền giáo. Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi lên 
trời là: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm 
phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho 
anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận 
thế.” (Mt 28:19-20) Năm mới, chúng ta được thử thách để 
trưởng thành trong đức tin, nhưng cũng để chia sẻ đức tin của 
mình với người khác. Thật vậy, một trong những cách tốt nhất 
để củng cố đức tin của mỗi người là chia sẻ niềm tin đó với 
người khác. Hãy thử xem! 
 

Một cách cụ thể có thể là gì? Trong gia đình, hãy gợi ý việc đọc 
kinh Mân Côi hằng ngày. Bên ngoài, hãy mời một người lầm lạc 
trở về nhà với Giáo Hội. Nếu chúng ta yêu Chúa, chúng ta nên 
yêu những gì Chúa yêu – sự cứu rỗi của các linh hồn. 
 

5. Hình Thành Vĩnh Viễn 
 

Ngày nay các tín hữu Công giáo phải nỗ lực phối hợp để tìm 
hiểu đức tin của họ một cách sâu sắc hơn. Đức tin Công giáo 
của chúng ta là đại dương vô tận về chiều sâu và chiều rộng. 
Hãy dành ra ít nhất 15 phút mỗi ngày để áp dụng cho việc học 
tập nghiêm túc về đức tin Công giáo của mình. 
 

6. Sám Hối & Đền Tội 
 

Để bay lên cao, con chim cần có đôi cánh. Vì vậy, để bay cao 
trong bầu không khí thiêng liêng, linh hồn cần áp dụng nghiêm 
túc hai điều: Cầu Nguyện và Sám Hối. Khi hiện ra với ba trẻ 
chăn cừu, Đức Mẹ Fatima đã xác định rằng chúng phải cầu 
nguyện, nhất là lần hạt Mân Côi, nhưng chúng cũng phải dâng 
các hy sinh để hoán cải những tội nhân đáng thương. Chúa 
Giêsu đã bày tỏ điều này một cách thẳng thắn: “Nếu các ngươi 
không đền tội, các ngươi sẽ phải chết.” 
 

GỢI Ý: Vì thứ sáu là ngày chúng ta phải làm việc đền tội, hãy 
chọn một trong những việc hy sinh này: không ăn thịt, ăn ít, 
nhịn đồ ngọt, không xem ti vi, đi đàng Thánh Giá, không phàn 
nàn, không càm ràm,… 
 

7. Công Việc 
 

Tất cả chúng ta đều được kêu gọi làm việc. Thiên Chúa phán 
với Ađam rằng ông sẽ kiếm được của ăn bằng cách phải đổ mồ 
hôi. Thánh Phaolô khuyến khích chúng ta thực hiện sự cứu rỗi 
của mình với sự sợ hãi và run rẩy. Có lẽ tất cả chúng ta đều biết 
từ kinh nghiệm cá nhân rằng sự nhàn rỗi là bẫy của ma quỷ. Hãy 
kiểm tra kỹ công việc hằng ngày của bạn và xem các lĩnh vực 
cần cải thiện. 
 

GỢI Ý: Hãy đúng giờ khi bắt đầu, chăm chỉ trong công việc và 
trung thực trong giờ bạn rời đi. Hãy nhớ rằng bạn đang làm việc 
cho Chúa. Như Thánh Phaolô đã nhắc nhở: “Dù ăn, dù uống, 
hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên 
Chúa.” (1 Cr 10:31)                                               (Còn tiếp) 


