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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 VII THƯỜNG NIÊN – NĂM C 

Ngày 20 Tháng 2 Năm 2022 - Số 326 

CÓ LÒNG NHÂN TỪ NHƯ CHÚA    
“Anh em có hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36) 

 
Suy niệm:  Chúa Giê-su dạy phải có lòng nhân từ như Chúa Cha là Đấng nhân từ. Nhưng 
“nhân từ như Chúa” là như thế nào đây? Thưa, khi dạy như thế, Chúa Giê-su cũng cho 
chúng ta câu trả lời bằng chính thân phận và cuộc sống của Ngài, đặc biệt “giờ” của Ngài là 
cuộc khổ nạn và chịu chết trên thập giá. Ngài thương dân chúng “bơ vơ như chiên không có 
người chăn”, Ngài giảng dạy họ và còn cho họ ăn no. Ngài chạnh lòng thương trước nỗi 
khổ của những người bệnh tật, thổn thức trước người cha có đứa con bị quỉ ám, trước người 
mẹ có đứa con trai duy nhất phải chết đi. Và Ngài đã ra tay cứu giúp họ. Ngài không chỉ 
tuyên bố tha tội trong một số trường hợp, mà còn kêu cầu Chúa Cha tha tội cho kẻ đóng 
đinh Ngài. 
 

Mời Bạn:  Khi bị xúc phạm, bình thường, ta có thể biểu lộ sự bực dọc ra bên ngoài bằng 
những trận nổi trận tam bành, hay âm thầm nuôi dưỡng lòng thù hận và tìm dịp thuận tiện 
trả đũa. Nhưng hãy nhìn vào lòng nhân từ của Chúa, để tập biểu lộ tinh thần thiện chí, can 
đảm, kiên trì để tha thứ cho nhau. 
 

Sống Lời Chúa: Quỳ dưới chân thập giá nhìn ngắm tượng Chúa chịu đóng đinh, để cảm 
nghiệm lòng Chúa nhân từ. 
 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giê-su, khi có người làm tổn thương đến con, bình thường con 
cảm thấy tức giận, lạnh lùng, nổi xung và nuôi động cơ trả thù. Nhưng từ rày về sau, xin 
cho con nhận ra lòng quảng đại tha thứ của Chúa để nhờ đó, con biết mở rộng con tim nhân 
ái đối với mọi người như Chúa đã dành cho 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 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 20/02/2022 - 27/02/2022 

 

 20/02 
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - C 

 Giỗ Cha Cố GIUSE NGÔ DUY LINH 
 21/02 Thứ Hai - Thánh Phêrô Damian, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ 

22/02 Thứ Ba - Lập Tông Tòa Thánh Phêrô, Lễ Kính 

23/02 Thứ Tư - Thánh Pô-li-cáp, Giám Mục, Lễ Nhớ 

24/02 Thứ Năm - Ngày trong Tuần VII Thường Niên 

25/02 Thứ Sáu - Ngày trong Tuần VII Thường Niên 

26/02 Thứ Bảy - Ngày trong Tuần VII Thường Niên 

27/02 CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN - C 
 

 
DẪN LỄ 
 

Bài đọc 1.  1Sm 26, 7-9.12-13, 22-23: Vua Saun thù ghét Ðavít là trung thần của vua. Vua 
luôn tìm giết ông. Ngược lại, Ðavít rất bao dung, ông có thể giết vua được dễ dàng, nhưng 
ông đã tha chết cho vua. 
 

Bài đọc 2.  1 Cr 15, 45-49:  Vì tổ tông Adam đã phạm tội, nên Thiên Chúa cho Con Một 
Người chịu chết chuộc tội loài người. Nhờ đó mọi người được mang hình ảnh Ðấng bởi trời, 
phải sống yêu thương như Thiên Chúa. 
 

Tin Mừng.  Lc 6, 27-38:  Tin Mừng hôm nay loan truyền luật yêu thương tuyệt đỉnh của 
Chúa cho mọi người. Ðó là yêu thương, làm ơn và cầu nguyện cho kẻ thù, để được nên giống 
Chúa là Ðấng nhân từ. 

 
TIN MỪNG:  Lc 6, 27-38 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe 
Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền 
rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má 
bên kia nữa.  Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy 
cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng 
hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân 
với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn 
cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 
Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi 
cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.  Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, 
hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho 
anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường 
vô ân và quân độc ác. 
 

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì 
anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.  Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa 
lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chùa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được 
Thiên Chúa cho lại.  Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà 
đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em 
bằng đấu ấy.” 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.       



  

THÔNG BÁO 

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 13/02/22 
$ 2,314.00 

 

 
 
 

 

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) 

 
THƯ KHAI THUẾ NĂM 2021 

 

Vào tuần qua, giáo xứ đã gửi về các gia đình thư đóng góp cho 
giáo xứ năm 2021, để các gia đình khai thuế. Nếu quý gia đình 
không nhận được thư khai thuế hay có thắc mắc, xin liên lạc với 
văn phòng giáo xứ hoặc Hội Đồng Tài Chánh. 
 

Xin kính báo. 
 
THÁNH LỄ TRO (ASH WEDNESDAY) 

 

Thứ Tư, ngày 2 tháng 3, 2022 là ngày Lễ Tro - Giáo Xứ sẽ có 
hai Thánh Lễ:  
 

1. Thánh Lễ sáng vào lúc 8:00 AM và   
2. Thánh Lễ chiều vào lúc 7:00 PM    

Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay Thánh.  Xin mời quý ông bà và anh 
chị em xếp thời giờ tham dự Thánh Lễ xức Tro. 

 
 
 
 

LUẬT GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT 
 

Giáo Luật điều 1251 dạy:  “Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần 
Thánh buộc phải giữ chay và kiêng thịt.”  Trong ngày ăn 
chay, chỉ được ăn một bữa no và hai bữa ăn ít, không được ăn 
no.  Không được ăn vặt giữa các bữa ăn.  Có thể uống sữa hay 
các loại nước trái cây. 
 

Tuổi Giữ Chay:   Theo Giáo Luật điều 1252:  “Mọi người từ 
tuổi 18 tuổi cho đến tuổi 60 bắt buộc phải giữ chay.”  Và Giáo 
Luật điều 97, khoản 1 qui định: “Ai đã được 18 tuổi trọn thì là 
thành niên.” 
 

Luật Kiêng Thịt:  Luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi 
trở lên.  Tuy nhiên, các Chủ Chăn và các phụ huynh phải lo dạy 
cho các em chưa đến tuổi buộc ăn chay và kiêng thịt để chúng 
hiểu biết ý nghĩa đích thực của việc thống hối. Theo luật của 
Giáo Hội Hoa Kỳ, tất cả các ngày thứ Sáu trong mùa Chay phải 
kiêng thịt. 
 

Ba việc làm truyền thống trong Giáo Hội Công Giáo trong mùa 
Chay là: Ăn Chay, Cầu Nguyện, và Việc Làm Bác Ái và một 
trong 6 điều răn Hội Thánh buộc chúng ta “chịu Mình Thánh 
Chúa Giêsu ít là trong Mùa Phục Sinh.” Và để xứng đáng rước 
Chúa ngự vào lòng, chúng ta phải sạch tội.  

 
 
 
 

Giáo Xứ chân thành cảm tạ lòng quảng đại của Chị Trần Thị 
Đào (Huynh) cùng với gia đình đã ủng hộ: 
 

1. Hội Chợ Lễ Tạ Ơn 2022 $ 10,000 
2. Ca Đoàn Ca Lên Đi 1,000 
3. Ban Giúp Lễ 500 
4. Ca Đoàn GL và Nhà Trường GL & VN 500 

 Tổng Cộng = $ 12,000 
 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hồn 
Xác Lên Trời, ban muôn phúc lành và trả công cho Chị và mọi 
người trong gia đình. 

 
 
 

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

CÁI LÀ NHỮNG NGƯỜI HÙNG 
 

(Tiếp theo) 
 

Tôi tin rằng quan hệ phụ tử mà Thánh Giuse đã có đối với Chúa 
Giêsu nhiều đến mức đã ảnh hưởng đến cuộc sống và lời rao 
giảng của Chúa Giêsu. Thực tế, trong những bài giảng của Chúa 
có rất nhiều hình ảnh và sự tham chiếu đến hình ảnh của người 
cha. Như Chúa Giêsu nói rằng Thiên Chúa là Cha, và Người 
không thể để chúng ta dửng dưng với lời khẳng định này. Điều 
này có nghĩa là Thánh Giuse đã đảm nhận vai trò làm cha một 
cách tuyệt hảo đến mức Chúa Giêsu đã tìm được trong tình yêu 
phụ tử của Thánh Giuse một sự tham chiếu đẹp nhất để dâng lên 
Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói rằng những người con hôm nay 
sẽ trở thành những người cha ngày mai sẽ phải tự hỏi họ đã có 
những người cha ra sao và họ muốn trở thành những người cha 
như thế nào. Họ không được để vai trò làm cha là kết quả của 
một sự tình cờ hay đơn giản là kết quả của một trải nghiệm 
trong quá khứ, mà họ có thể quyết định một cách có ý thức đem 
lại điều tốt cho ai đó, có trách nhiệm với ai đó.  
 

Chương cuối của Patris Corde nói về Thánh Giuse như một 
người cha ở phía sau, ẩn mình. Một người cha biết hiện diện 
nhưng để cho người con tự do lớn lên. Liệu điều này có thể khả 
thi trong một xã hội mà dường như chỉ dành cho những ai có 
chỗ đứng và có tầm nhìn? 
 

Một trong những đặc điểm đẹp nhất của tình yêu, và không chỉ 
của tình phụ tử, chính là tự do. Tình yêu luôn sinh ra tự do, tình 
yêu không bao giờ được trở thành nhà tù, sự chiếm hữu. Thánh 
Giuse cho chúng ta thấy khả năng chăm sóc Chúa Giêsu, nhưng 
không bao giờ muốn chiếm hữu, muốn điều khiển, muốn Chúa 
phân tâm khỏi sứ vụ. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng cho việc 
thẩm định khả năng yêu thương và cả khả năng biết cách lùi lại 
của chúng ta. Một người cha tốt là một người cha biết cách ra đi 
đúng lúc để người con có thể xuất hiện với vẻ đẹp, sự độc đáo, 
những lựa chọn, ơn gọi của nó.  
 

 (Còn tiếp) 
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