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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 I MÙA CHAY – NĂM C 

Ngày 6 Tháng 3 Năm 2022 - Số 328 

 

CHIẾN THẮNG CÁM DỖ    

Đức Giê-su được Thánh Thần dẫn vào hoang địa và chịu cám dỗ.  (Lc 4,2) 
 

Suy niệm:  Trong thân phận con người, Chúa Giê-su đã chia sẻ trọn vẹn kiếp nhân sinh. 
Ngài đã biết đói, biết khóc, biết buồn thương, vui mừng. Và, - như một con người, - Ngài 
cũng không thoát những cơn cám dỗ. Nói cho đúng, Ngài đến là “để chịu cám dỗ”, như 
Phúc Âm Mát-thêu nhấn mạnh (x. Mt 4,1). Những cái bẫy ma quỷ giăng ra để cám dỗ Ngài 
cũng là những nhu cầu, ham muốn mà con người hay kiếm tìm: đó là lòng tham lam hưởng 
thụ, tiền của, danh vọng, quyền lực. Ma quỷ dụ dỗ Chúa Giê-su dùng quyền năng của mình 
là Thiên Chúa để bất tuân ý muốn của Chúa Cha. Nhưng Chúa Giê-su dùng chính Lời của 
Thiên Chúa để đập tan âm mưu của chúng. Ma quỷ thua cuộc nhưng không bỏ cuộc mà tìm 
thời cơ mới; chúng vẫn đeo đẳng cám dỗ cho tới khi Ngài chịu đóng đinh trên thập giá: 
“Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá xem nào!” (Mt 27,40). 
 

Mời Bạn:  Trên con đường lữ thứ của hành trình đức tin, bạn và tôi đang phải đương đầu 
với nhiều cơn cám dỗ mà ma quỷ gài bẫy hòng lôi kéo chúng ta ra khỏi vòng tay yêu 
thương của Thiên Chúa. Noi gương Chúa Giê-su, luôn giữ mối thân tình với Chúa và nhờ 
suy niệm Lời Chúa, chúng ta có thể lướt thắng những cám dỗ do ma quỷ bày ra. 
 

Sống Lời Chúa: Thường xuyên suy niệm Lời Chúa và kiểm điểm đời sống dưới ánh sáng 
của Lời Ngài là phương thế để phát hiện và chống lại cám dỗ. 
 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giê-su, xin ban ơn cho chúng con biết lướt thắng những cám dỗ, 
để chúng con luôn vững tin vào Lời Chúa và biết sống Lời Chúa trong cuộc đời mình. 
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 3:  Cho một đáp trả Kitô giáo đối với những 
thách đố đạo đức sinh học.  Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu đang đối 
diện với những thách đố mới về đạo đức sinh học; xin cho họ tiếp tục bảo vệ 
giá trị của sự sống con người bằng cầu nguyện và việc làm. 

 
Tuần Lễ 6/03/2022 - 13/03/2022 

 

 6/03 CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - C 
 7/03 Thứ Hai - Thánh Pepêtua và Thánh Phêlixita, Tử Đạo, Lễ Nhớ 

8/03 Thứ Ba - Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu Sĩ, Lễ Nhớ 

9/03 Thứ Tư - Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, Tu Sĩ, Lễ Nhớ 

10/03 Thứ Năm - Ngày trong tuần I Mùa Chay 

11/03 Thứ Sáu - Ngày trong tuần I Mùa Chay 

12/03 Thứ Bảy - Ngày trong tuần I Mùa Chay 
� Đổi giờ - nhớ vặn đồng hồ lên 1 tiếng trước khi đi ngủ. 

 

13/03 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – C 
 

 
DẪN LỄ 
 

Bài đọc 1.  Đnl 26, 4-10: Ông Môisen bảo dân chúng dâng hoa trái đầu mùa lên Chúa, để tỏ 
lòng tôn kính Chúa đã cứu họ khỏi nô lệ Ai Cập, cho họ thành một dân vĩ đại và ban cho họ 
đất đai phì nhiêu. 
 

Bài đọc 2.  Rm 10, 8-13:  Thánh Phaolô bảo: Ai tin Chúa Giêsu và làm theo Lời Người dạy 
thì được cứu độ. 
 

Tin Mừng.  Lc 4, 1-13:  Tin Mừng hôm nay thuật lại sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu 
được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ăn chay, cầu nguyện và chịu ma quỷ cám dỗ. Và nhờ 
vâng theo Lời Kinh Thánh và Chúa Cha, Chúa Giêsu đã chiến thắng vẻ vang. 

 
TIN MỪNG:  Lc 4, 1-13 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. Suốt bốn 
mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong 
những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. Bấy giờ, 
quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi!” 
Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”. 
 

Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước 
thiên hạ. Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc 
của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu 
ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông”. Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Ngươi 
phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà 
thôi”. 
 

Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với 
Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép 
rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ 
tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời rằng: 
Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”  
 

Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ. 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.       
 
 
 



  

THÔNG BÁO 

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 27/02/22 
$2,113 .00 

 

 
 
 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH  
PHỤNG VỤ TRONG MÙA CHAY 

 
THÁNH LỄ 

Thứ Hai - Thứ Bảy 
 

6:00 PM 

NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU 
 

Thứ Hai:  Từ ngắm thứ 1 tới ngắm thứ 5 5:00 PM 
Thứ Ba:  Từ ngắm thứ 6 tới ngắm thứ 10 5:00 PM 
Thứ Tư:  Từ ngắm thứ 11 tới ngắm thứ 15 5:00 PM 

 
CHẦU THÁNH THỂ 

Thứ Năm 
 

5:30 PM 

ĐÀNG THÁNH GIÁ 
Thứ Sáu 
 

5:15 PM 

 
 
 
 

 
SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2022 

của ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 
 

Sứ điệp Mùa chay năm 
nay của Đức Thánh 
Cha được công bố tại 
Phòng báo chí Tòa 
Thánh vào sáng thứ 
Năm 24/02, có chủ 
đề:“Khi làm điều thiện, 
chúng ta đừng nản chí, 
vì đến mùa chúng ta sẽ 

được gặt, nếu chúng ta không sờn lòng. Vậy bao lâu còn cơ hội, 
chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6, 9-10a) 
 

“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa 
chúng ta sẽ được gặt, nếu chúng ta không sờn lòng. Vậy bao 
lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” 
(Gl 6, 9-10a) 
 

 Anh chị em thân mến, 
 

Mùa Chay là thời gian thuận tiện cho việc canh tân cá nhân và 
cộng đoàn, dẫn chúng ta đến Lễ Phục Sinh của Chúa Giêsu 
Kitô, Đấng đã chết và sống lại. Đối với hành trình Mùa Chay 
năm 2022, sẽ rất ích lợi cho chúng ta khi chúng ta suy gẫm lời 
khuyên của Thánh Phaolô dành cho các tín hữu Galat: “Khi làm 
điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được 
gặt, nếu chúng ta không sờn lòng. Vậy bao lâu còn cơ hội 
(kairos), chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6,9-
10) 
 

1. Gieo và Gặt 
 

Trong đoạn này, Thánh Tông đồ đã gợi lên hình ảnh gieo và gặt, 
một hình ảnh rất quen thuộc với Chúa Giêsu (x. Mt 13). Thánh 
Phaolô nói với chúng ta về một kairós: một thời điểm thích hợp 
để gieo điều tốt trong cái nhìn của một mùa gặt trong tương lai. 

Đối với chúng ta thời điểm thích hợp này là gì? Chắc chắn 
đó là Mùa Chay, nhưng ở đây cũng là tất cả sự hiện hữu trên 
mặt đất của chúng ta, theo một cách nào đó Mùa Chay là một 
hình ảnh. Trong cuộc sống chúng ta, lòng tham, sự kiêu ngạo, 
mong muốn chiếm hữu, tích lũy và tiêu thụ chiếm ưu thế, như 
câu chuyện về người khờ dại trong dụ ngôn Tin Mừng chỉ ra. 
Người này cho rằng cuộc sống của anh ta được an toàn và hạnh 
phúc nhờ thóc lúa dư thừa và của cải cất giữ trong kho (Lc 
12,16-21). Mùa Chay mời gọi chúng ta hoán cải, thay đổi não 
trạng, để sự thật và vẻ đẹp của cuộc sống có thể đạt được 
không phải ở việc tích lũy quá nhiều nhưng là ở việc gieo điều 
tốt và chia sẻ. 
 

Người gieo hạt đầu tiên là chính Thiên Chúa, với lòng quảng đại 
“tiếp tục gieo nơi nhân loại những hạt giống tốt” (Fratelli tutti 
54). Trong Mùa Chay chúng ta được kêu gọi đáp lại ơn Chúa 
bằng cách đón nhận Lời “sống động và hữu hiệu” (Dt 4,12). 
Siêng năng nghe Lời Chúa giúp chúng ta trưởng thành, 
ngoan nguỳ sẵn sàng thi hành ý Chúa, cuộc sống sinh hoa 
trái. Nếu điều này đã làm cho chúng ta hạnh phúc, thì lời mời 
gọi trở thành “Cộng sự viên của Thiên Chúa” (1Cr 3,9), sử dụng 
thời gian hiện tại để gieo điều tốt còn làm cho chúng ta hạnh 
phúc hơn (Ep 5, 16). Lời kêu gọi gieo hạt giống tốt lành không 
được xem như là một gánh nặng, nhưng đó là một ân sủng, theo 
đó Đấng Tạo Hoá muốn chúng ta tích cực hiệp nhất với sự tốt 
lành vô biên của Người. 
 

Còn mùa gặt thì sao? Không phải chúng ta gieo hạt giống với 
mục đích để thu hoạch sao? Tất nhiên. Thánh Phaolô đã chỉ ra 
mối liên hệ chặt chẽ giữa gieo và gặt khi khẳng định: “Ai gieo ít 
thì sẽ gặt ít và ai gieo nhiều thì sẽ gặt được nhiều” (2Cr 9,6). 
Nhưng chúng ta đang nói về loại mùa gặt nào? Hoa quả đầu tiên 
của lòng tốt mà chúng ta gieo xuất hiện trong chính chúng ta và 
trong các mối quan hệ hàng ngày của chúng ta, cả trong những 
hành động tử tế nhỏ bé. Trong Chúa, không có hành vi yêu 
thương nào cho dù nhỏ bé, và không có “cố gắng quảng đại” 
nào bị mất đi (x. Evangelii Gaudium, 279). Như cây được nhận 
ra nhờ trái (Mt 7,16, 20), một cuộc sống đầy hành động tốt sẽ 
tỏa sáng (x. Mt 5,14-16) và mang lại hương thơm của Chúa Kitô 
cho thế giới (x. 2Cr 2,15). Phụng sự Thiên Chúa, trong sự tự do 
đối với tội lỗi, mang lại hoa trái là sự thánh thiện vì ơn cứu độ 
của tất cả (x. Rm 6, 22). 
 

Thực vậy, chúng ta chỉ thấy một phần nhỏ hoa trái những gì 
chúng ta đã gieo, vì theo câu cách ngôn Tin Mừng, “kẻ này 
gieo, người kia gặt” (Ga 4,37). Khi chúng ta gieo vì lợi ích của 
người khác, chúng ta tham gia vào sự quảng đại của Thiên 
Chúa: “Thật cao quý khi có thể khởi sự những tiến trình mà 
người khác sẽ thu gặt hoa trái, trong khi luôn đặt hy vọng nơi 
sức mạnh tiềm ẩn của những hạt giống tốt lành được vãi gieo” 
(Fratelli Tutti, 196). Gieo sự tốt lành vì người khác giải thoát 
chúng ta khỏi lợi ích cá nhân hẹp hòi, và đổ đầy hành động của 
chúng ta bằng tính nhưng không, và làm cho chúng ta trở thành 
một phần chân trời tuyệt vời của kế hoạch nhân từ của Thiên 
Chúa. 

 
(Còn tiếp) 

 
 
 
 

 


