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Cha Xứ: Phêrô Nguyễn Thanh Hoài 
Điện Thoại:  504-344-6881 
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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 V THƯỜNG NIÊN – NĂM C 

Ngày 6 Tháng 2 Năm 2022 - Số 324 

BƯỚC THEO THẦY GIÊSU    
Thế là họ đưa thuyền vào bờ và bỏ hết mọi sự mà đi theo Người. (Lc 5,11) 

 
Suy niệm:  Chúa Giê-su xuống thế làm người không như một khách đến tham quan thoáng 
chốc rồi rời đi. Trái lại, Ngài đến để ở lại, đồng hành, và chia sẻ cuộc sống với con người 
và để nâng con người lên tầm cao mới. Ngài gặp gỡ dân chúng ngay giữa cuộc sống xô bồ 
của họ bên hồ Ghen-nê-xa-rét. Ngài kêu gọi các môn đệ khi họ vừa đánh cá về và đang giặt 
lưới. Ngài mượn thuyền của họ để hỗ trợ việc giảng dạy dân chúng. Thế rồi ngay trên con 
thuyền ấy, Ngài tỏ quyền năng qua mẻ cá lạ lùng, và các ông đã được Ngài thu phục. Bỏ 
mọi sự đi theo Chúa, các ông vẫn là ngư phủ, nhưng là ngư phủ của Nước Trời (x. Mt 
13,47-50); các ông vẫn thả lưới, nhưng không phải bắt cá mà là “thu phục người ta” (Lc 
5,10). 
 

Mời Bạn:  Chúa kêu gọi bạn làm môn đệ của Ngài ngay trong đời thường của bạn. Bạn 
được Ngài sai đi không phải đâu xa, mà ngay trong môi trường gia đình, nghề nghiệp đời 
thường của bạn. Qua Bí tích rửa tội, bạn được trở nên con cái Chúa, không phải để được cất 
lên trời mà là vẫn ở lại giữa trần gian nhưng được biến đổi lên “tầm cao mới”; nhờ đó, bạn 
vẫn là công nhân, nhưng là một công nhân tông đồ; vẫn là giáo viên, nhưng là giáo viên 
tông đồ… Bạn vẫn là bạn, nhưng mang sứ mạng tông đồ để loan báo Tin Mừng ngay trong 
môi trường đời thường của bạn. 
 

Sống Lời Chúa: Lan toả tình yêu Chúa bằng cách chu toàn việc bổn phận hằng ngày với 
tinh thần phục vụ. 
 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Xin cho chúng 
con biết sống theo Thần Khí Chúa soi dẫn để trở nên chứng nhân cho Chúa trong ngày hôm 
nay. 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 2:  Cầu Cho Các Nữ Tu và Những Phụ Nữ 
Được Thánh Hiến.  Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Nữ tu và những phụ nữ 
được thánh hiến; cảm ơn họ về sứ mệnh và lòng can trường của họ, xin cho họ 
tiếp tục tìm ra những đáp trả mới đối với những thách đố của thời đại chúng ta. 

 
Tuần Lễ 6/02/2022 - 13/02/2022 

 

 6/02 CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - C 
 7/02 Thứ Hai - Ngày trong Tuần V Thường Niên 

8/02 Thứ Ba - Thánh Giêrônimô Emilianô, Linh Mục và  
               Thánh Josephine Bakhita, Trinh Nữ, Lễ Nhớ 

9/02 Thứ Tư - Ngày trong Tuần V Thường Niên 

10/02 Thứ Năm - Thánh Côlática, Trinh Nữ, Lễ Nhớ 

11/02 Thứ Sáu - Đức Mẹ Lộ Đức, Lễ Nhớ 
                 Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân 

12/02 Thứ Bảy - Ngày trong Tuần V Thường Niên 

13/02 CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - C 

 
 

DẪN LỄ 
 

Bài đọc 1.  Is 6, 1-2.3-8: Ngôn sứ Isaia thấy Chúa hiện ra với tất cả triều thần thiên quốc đầy 
vinh quang, và ngỏ ý muốn chọn một sứ giả phục vụ Người. Ông liền tình nguyện phục vụ 
Chúa. 
 

Bài đọc 2.  1 Cr 15, 1-11:  Thánh Phaolô tự nhận là tông đồ hèn mọn nhất vì đã bắt bớ Chúa. 
Nhưng Chúa thương sai ông rao giảng Ðức Giêsu chịu chết và sống lại cứu độ mọi người. 
 

Tin Mừng.  Lc 5, 1-11:  Tin Mừng hôm nay thuật lại dân chúng kéo đến nghe Chúa giảng 
đông đúc. Và Chúa làm phép lạ cho ông Simon lưới được nhiều cá, để sai ông đi lưới người. 
Và ông đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. 
 
TIN MỪNG:  Lc 5, 1-11 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Khi ấy, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần 
Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người 
đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền 
đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, 
và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 
 

Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-môn 
đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời 
Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả 
lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và 
họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.  
 

Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa 
con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những 
người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và 
Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-
môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi 
bỏ hết mọi sự mà theo Người. 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.       
 
 
 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 30/01/22 
$ 1,699.00 

 

THÔNG BÁO 

CÁO PHÓ 

 
 
 

TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 
THÁNH LÊ BẢO TỊNH 

 

Kính mời quý phụ huynh các em trong lớp Xưng Tội Rước Lễ 
Lần Đầu và lớp Thêm Sức đến tham dự buổi họp cho con mình 
vào Chúa Nhật, ngày 20/2/2022 tại Hội Trường Thánh Lê Bảo 
Tịnh.  Sau đây là giờ họp của hai lớp: 
 

 Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu (sau Thánh Lễ 8:00 AM) 
 Lớp Thêm Sức ( sau Thánh Lễ 10:00 AM) 

 

 
 

 
Giáo Xứ nhận được tin Ông Phêrô TRẦN 
VĂN NĂM đã được Thiên Chúa thương gọi 
về an nghỉ trong Người - Thứ Sáu, ngày 28 
tháng 1 năm 2022.  Hưởng thọ 92 tuổi.   
 

Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ 
Giáo Xứ Đức Mẹ Lên Trời vào sáng Thứ Bảy, ngày 5 tháng 2 
năm 2022.  
 

Giáo Xứ thành kính phân ưu đến gia đình tang quyến Ông 
Phêrô.  Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót 
đón linh hồn Phêrô về hưởng vinh quang của Chúa trên nước 
Thiên Đàng và xin Chúa nâng đỡ, ủi an mọi thành viên trong 
tang quyến. 
 
 
 
 

 
ĐTC PHANXICÔ:  CHA MẸ BIẾT ĐƯƠNG 
ĐẦU VỚI NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA CON 

CÁI LÀ NHỮNG NGƯỜI HÙNG 
 

Cuộc phỏng vấn của Truyền thông Vatican với Đức Thánh Cha 
Phanxicô về vai trò làm cha mẹ trong thời Covid và chứng tá 
của Thánh Giuse, mẫu gương về sức mạnh và sự dịu dàng đối 
với những người cha hôm nay.  
 

Năm đặc biệt về Thánh Giuse đã kết thúc vào ngày 08/12/2021, 
nhưng sự quan tâm và yêu mến của Đức Thánh Cha đối với vị 
thánh này chưa bao giờ suy giảm, hơn nữa, từ ngày 17/11/2021 
ngài khai triển thành các bài giáo lý vào mỗi thứ Tư hàng tuần, 
tập trung vào khuôn mặt của Đấng Bảo Trợ Giáo hội hoàn vũ.  
 

Theo tinh thần này, trong suốt năm vừa qua, Báo Quan sát viên 
Roma của Toà Thánh đã xuất bản một chuyên mục hàng tháng 
về Tông thư Patris Corde. Chuyên mục này nói về những người 
cha, nhưng cũng nói về những người con và những người mẹ 
trong cuộc đối thoại lý tưởng với vị Hôn phu của Đức Maria. 
Khơi dậy trong chúng ta mong muốn có thể trò chuyện với Đức 
Thánh Cha về chủ đề phụ tử trong những khía cạnh, thách đố và 
phức tạp đa dạng nhất của nó. Vì thế, trong một cuộc phỏng vấn 
của Báo Quan sát viên Roma, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tất cả 
tình yêu thương của ngài đối với các gia đình, sự gần gũi của 
ngài với những người đang trải qua đau khổ, đồng thời ngài 
cũng nói về sự quan tâm của Giáo hội dành cho những người 

cha, người mẹ ngày nay, phải đối diện với nhiều khó khăn trong 
việc chuẩn bị tương lai cho con cái.  
 

Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã công bố một Năm đặc 
biệt về Thánh Giuse, ban hành Tông thư Patris Corde và đang 
thực hiện một chu kỳ giáo lý về khuôn mặt của Thánh Giuse. 
Vậy đối với Đức Thánh Cha, Thánh Giuse đại diện điều gì?  
 

Chưa bao giờ tôi che giấu sự hài hoà mà tôi cảm được về khuôn 
mặt của Thánh Giuse. Tôi nghĩ điều này đến từ thời thơ ấu, từ 
sự giáo dục tôi đã nhận được. Tôi luôn nuôi dưỡng lòng sùng 
kính đặc biệt đối với Thánh Giuse, vì tôi tin rằng đó là khuôn 
mặt đại diện cho vẻ đẹp đặc biệt, đây phải là đức tin Kitô của 
mỗi người trong chúng ta. 
 

Thực tế, Thánh Giuse là một người bình thường và sự thánh 
thiện của Thánh Giuse là ở chỗ ngài đã nên thánh qua những 
hoàn cảnh thuận tiện và khó khăn mà ngài phải sống và đối 
diện. Tuy nhiên, chúng ta không thể che giấu sự thật rằng Thánh 
Giuse mà chúng ta thấy trong Tin Mừng, đặc biệt Tin Mừng 
Matthêu và Luca, là một nhân vật chính quan trọng của sự khởi 
đầu lịch sử cứu độ. Thực vậy, những sự kiện trong biến cố giáng 
sinh của Chúa Giêsu là những sự kiện khó khăn, đầy trắc trở, 
bách hại, tối tăm. Nếu Đức Maria là người đã trao cho thế giới 
Ngôi Lời trở thành xác phàm, thì Thánh Giuse là người đã bảo 
vệ, nuôi dưỡng Ngôi Lời.  
 

Trong Thánh Giuse, chúng ta có thể nói đó là một người của 
những gian khổ, một người cụ thể, có trách nhiệm. Theo nghĩa 
này, trong Thánh Giuse có hai đặc điểm kết hợp nhau. Một mặt, 
khía cạnh thiêng liêng đặc biệt được diễn đạt trong Tin Mừng 
qua những câu chuyện của giấc mơ; những tường thuật này làm 
chứng cho khả năng biết lắng nghe Thiên Chúa nói trong tâm 
hồn của Thánh Giuse. Chỉ một người cầu nguyện, một người có 
đời sống thiêng liêng mới có thể lắng nghe tiếng Chúa trong 
muôn vàn tiếng nói khác xung quanh. Bên cạnh đặc tính này, có 
một đặc tính khác: Thánh Giuse là một người thực tế, biết đối 
diện vấn đề một cách rất thực tế, và trước những khó khăn trở 
ngại, ngài không bao giờ để mình trở thành nạn nhân. Trái lại, 
ngài luôn đưa ra những dự đoán để phản ứng phù hợp, phó thác 
vào Chúa và tìm ra giải pháp cách sáng tạo. 
 

Thưa Đức Thánh Cha, sự quan tâm được canh tân này đối với 
Thánh Giuse trong thời điểm nhiều thử thách này mang lại ý 
nghĩa cụ thể nào? 
 

Chúng ta đang sống trong thời gian được đánh dấu bởi đại dịch. 
Nhiều người đau khổ, nhiều gia đình gặp khó khăn, nhiều người 
bị bao vây bởi những nỗi thống khổ của cái chết, một tương lai 
bất ổn. Tôi nghĩ rằng chính trong giai đoạn khó khăn như thế 
chúng ta cần một ai đó có thể khuyến khích, trợ giúp, gợi hứng 
cho chúng ta hiểu đâu là cách đúng để đối diện với những 
khoảnh khắc tối tăm này. Thánh Giuse là một chứng nhân chiếu 
sáng trong thời kỳ tăm tối. Đó là lý do tại sao trong lúc này 
chúng ta phải dành chỗ cho ngài để có thể tìm lại con đường 
đúng.  
 

Sứ vụ kế vị Thánh Phêrô của Đức Thánh Cha được bắt đầu vào 
ngày 19/3, lễ Thánh Giuse… 

(Còn tiếp…) 
 
  

 
 
 


