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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 III MÙA CHAY – NĂM C 

Ngày 20 Tháng 3 Năm 2022 - Số 330 
 

 

HOA TRÁI BỐN MÙA    
“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân 
cho nó, may ra sang năm nó có trái. Nếu không, thì ông sẽ chặt nó đi.” (Lc 13,8-9) 

 
Suy niệm:  Ai trồng cây cũng trông mong ăn trái, nhưng chẳng phải cây nào cũng cho trái, 
nhất là trái ngon. Cây trái lại có mùa vụ. Ít có giống nào ra trái quanh năm. Thế mà Chúa 
trồng chúng ta trong cuộc đời để chúng ta cho hoa trái và phải đâm hoa kết trái bốn mùa và 
trong mọi thời tiết dù có khắc nghiệt đến mấy đi nữa!!! Đời sống thiêng liêng chẳng có mùa 
vụ. Những mùa phụng vụ trải rộng quanh năm, Giáo Hội dùng để “bón phân tưới tắm” cho 
cây tín hữu. 
 

Mời Bạn:  Có bao giờ bạn nghe người ta diễu cợt: “Anh ấy, chị ấy giữ đạo hồi hồi” – nghĩa 
là hồi giữ hồi không? Ấy thế mà lại có thật đấy! Nhiều khi đó chính là bạn hay người thân 
của bạn. Những lúc chúng ta không đâm hoa kết trái thiêng liêng là lúc chúng ta không 
sống trọn vẹn niềm Tin, Cậy, Mến. Mùa chay là một cơ hội lớn đấy bạn. Hãy để Giáo Hội 
chăm bón cho bạn bằng các bí tích, nhất là bí tích giao hoà. 
 
Chia Sẻ: Những hoa trái thiêng liêng bạn có thể “sinh sản” được kể tên và hát lên trong 
Kinh Hoà Bình. Bạn thử liệt kê những loại trái ngon ngọt đó và thảo luận với nhau về cách 
làm thế nào để cho những loại trái cây đó được trổ sinh phong phú trong đời sống Ki-tô 
hữu của mình.  
 

Sống Lời Chúa: Bạn hãy chọn một loại “trái cây” trong vườn cây trái “Hoà Bình” đó để 
trao tặng cho nhau qua những hành động bác ái, chia sẻ. 
 

Cầu Nguyện:  Bạn hãy cầu nguyện với Chúa trong khi hát lên những lời ngọt ngào đó 
trong Kinh Hoà Bình. 



  

 

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 20/03/2022 - 27/03/2022 

 

 20/03 CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - C 
 21/03 Thứ Hai - Ngày trong tuần III Mùa Chay 

22/03 Thứ Ba - Ngày trong tuần III Mùa Chay 

23/03 Thứ Tư - Thánh Turibiô Môrôvêkhô, Giám Mục   

24/03 Thứ Năm - Ngày trong tuần III Mùa Chay 

25/03 Thứ Sáu - Lễ Truyền Tin, Lễ Trọng 
• Bổn mạng Ca Đoàn Truyền Tin   

26/03 Thứ Bảy - Ngày trong tuần III Mùa Chay 

27/03 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - C 
 

 
DẪN LỄ 
 

Bài đọc 1.  Xh 3, 1-8.13-15: Lời Chúa trong sách Xuất Hành cho thấy: Thiên Chúa mặc khải 
Danh của Thiên Chúa cho ông Môsê và sai ông đi loan báo cho Ít-ra-el biết Thiên Chúa thấy 
rõ cảnh khổ cực của họ và sẽ giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai cập. 
 

Bài đọc 2.  1 Cr 10, 1-6.10-12:  Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô cho 
biết: tất cả dân Ít-ra-en đều được Thiên Chúa yêu thương nhưng nhiều người trong số họ đã 
sống không đẹp lòng Thiên Chúa. Những sự việc này được chép lại là để răn dạy chúng ta. 
 

Tin Mừng.  Lc 13, 1-9:  Khi nghe biết có số người bị tổng trấn Philatô giết, Chúa Giêsu bảo: 
“Nếu các ngươi không sám hối tội lỗi, các ngươi cũng phải chết như vậy”. Ðó là Chúa dạy 
chúng ta phải cải thiện đời sống, qua bài Tin Mừng hôm nay. 

 
TIN MỪNG:  Lc 13, 1-9 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng 
trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại 
rằng: “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi 
người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông 
không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp 
Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi 
người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu 
các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” 
 

Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác 
ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: “Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây 
vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?” Nhưng người làm 
vườn đáp: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón 
phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.” 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.       
 
 
 



  

THÔNG BÁO 

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 13/03/22 
$ 3,254.00 

 

 
 
 

 

TĨNH TÂM MÙA CHAY 
 

Tĩnh Tâm Mùa Chay của giáo xứ năm nay do 
Cha Đaminh Giuse Nguyễn Thiết Thắng, Tu 
Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa, New Orleans, LA 
hướng dẫn. 
 

Chủ đề: 
TÌM CHÚA TRONG NHỮNG KHÓ KHĂN  

VÀ THỬ THÁCH 
 

Tĩnh tâm sẽ vào ngày: 
� Thứ Năm (31/03/22) vào lúc 6:30 PM, 
� Thứ Sáu (1/04/22) vào lúc 6:30 PM và  
� Thứ Bảy (2/04/22) vào lúc 7:00 PM   

Thứ Bảy sẽ có Bí Tích Hòa Giải vào lúc 7:00 PM. 
 

Giáo xứ kính mời quý ông bà anh chị em cố gắng dành thì giờ 
tham dự những ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay đông đủ. 
 

TĨNH TÂM LỚP THÊM SỨC 
 

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3, 2022 các em lớp Thêm Sức sẽ dự 
tĩnh tâm tại Trung Tâm CYO – từ 8:30 AM tới 8:00 PM – để 
chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần. 
 

Kính xin cộng đoàn bắt đầu tuần 7 ngày (từ ngày 19 tháng 3 tới 
ngày 26 tháng 3) xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng tâm hồn các 
em và giúp các em mở lòng đón nhận ơn Chúa. 
 

 
 
 

 
SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2022 

của ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 
 

(Tiếp theo) 
 

Mùa Chay là thời điểm 
thuận lợi để tìm kiếm 
chứ không trốn tránh 
những người đang cần 
giúp đỡ; để đi đến chứ 
không phớt lờ những 
người đang cần một 
đôi tai cảm thông và 

một lời tốt lành; để thăm viếng chứ không bỏ rơi những người 
phải chịu đựng sự cô đơn. Chúng ta hãy thực hành lời kêu gọi 
làm việc tốt cho tất cả mọi người, dành thời gian để yêu thương 
những người yếu nhất và không được bảo vệ, những người bị bỏ 
rơi và bị khinh thường, những người bị phân biệt đối xử và bị 
gạt ra ngoài lề xã hội (x. Fratelli tutti 193). 
 

3. “Đến mùa chúng ta sẽ gặt hái, nếu không sờn lòng” 
 

Mùa Chay nhắc nhở chúng ta mỗi năm rằng “Điều thiện hảo, 
cũng như tình yêu, công lý và sự liên đới không cứ đạt được một 
lần cho mãi mãi nhưng phải thực hiện mỗi ngày”(Fratelli tutti 
11). Do đó, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta lòng kiên 
trì bền bỉ của người nông dân (x. Gc 5, 7) để không ngừng làm 
việc thiện, từng bước một. Nếu chúng ta vấp ngã, hãy đưa tay 

đến Chúa Cha, Đấng luôn nâng chúng ta lên. Nếu chúng ta lạc 
lối, bị phỉnh gạt bởi những lời dụ dỗ của kẻ ác, thì đừng ngập 
ngừng trở về với Đấng “rộng lòng tha thứ” (Is 55,7). Trong thời 
gian hoán cải này, tìm được sự đỡ nâng trong ân sủng Chúa và 
trong sự hiệp thông của Giáo hội, chúng ta đừng bao giờ mệt 
mỏi khi gieo điều tốt. Đất được chuẩn bị bởi chạy tịnh, được 
tưới bởi cầu nguyện và được làm phong phú bởi việc bác ái. 
Chúng ta có niềm tin chắc chắn rằng “nếu không sờn lòng, đến 
mùa chúng ta sẽ gặt” và với kiên trì, chúng ta sẽ được hưởng 
điều Người đã hứa (x. Dt 10,36) cho ơn cứu độ chính mình và 
những người khác (x. 1Tm 4,16). Bằng cách thực hành tình yêu 
thương huynh đệ đối với tất cả mọi người, chúng ta được kết 
hợp với Chúa Kitô, Đấng đã hiến mạng sống vì chúng ta (x. 2Cr 
5,14-15) và chúng ta nếm hưởng trước niềm vui Nước Trời, khi 
Thiên Chúa sẽ là “tất cả trong muôn loài”(1Cr 15, 28). 
 

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã cưu mang Đấng Cứu Thế 
trong cung lòng và “suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19), ban 
cho chúng ta ơn kiên nhẫn. Xin Mẹ đồng hành với chúng ta với 
sự hiện diện từ mẫu của Mẹ, để mùa hoán cải này sinh hoa trái 
cứu độ đời đời. 
 

Roma, ngày 11 tháng 11 năm 2021, Lễ nhớ Thánh Martinô 
Giám mục. 

 
MƯỜI CÁCH GIÚP CHÚNG TA 

THỰC HÀNH ĂN CHAY 
 

Chúa Giêsu nói: “Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng 
sẽ chết hết như vậy” (Lc. 13: 3). Trong lần rao giảng đầu tiên về 
sứ vụ Công khai của Ngài, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ăn năn 
thống hối: “Hãy sám hối vì Nước Thiên Chúa đã đến gần” (Mc. 
1:15). Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô là Giáo hội rộng 
lòng ban cho chúng ta một mùa ân sủng, với mục đích là giúp 
chúng ta hoán cải hằng năm. Đó là 40 ngày Mùa Chay. 
 

Môisê đã ăn chay bốn mươi ngày trên Núi và Chúa Giêsu đã ăn 
chay bốn mươi ngày trong sa mạc. Giáo Hội khuyến khích 
chúng ta trong Mùa Chay hãy đào sâu đời sống nội tâm và nài 
xin sự hoán cải nơi tâm hồn. 
 

Sự hoán cải này có thể trở thành hiện thực bằng cách thực hiện 
ba việc làm truyền thống: cầu nguyện, bố thí và ăn chay. (Mt. 6, 
1-18) Trong lời cầu nguyện, chúng ta nâng tâm trí mình lên với 
Thiên Chúa; trong sự bố thí, chúng ta bước ra ngoài để gặp gỡ 
và giúp đỡ những nhu cầu của anh chị em đang đau khổ; trong 
việc ăn chay, chúng ta đào sâu tâm hồn mình và cầu xin Chúa 
ban cho ân sủng để chúng ta từ bỏ sự quyến luyến của chúng ta 
với tội lỗi! 
 

Trong trường hợp này, đâu là những cách thức cụ thể giúp 
chúng ta thực hành việc ăn chay? Một lưu ý quan trọng như sau: 
ăn chay không phải là một chế độ ăn kiêng đơn thuần, với mong 
muốn đơn giản là giảm thêm vài cân. Đúng hơn, mục đích của 
việc ăn chay là làm đẹp lòng Thiên Chúa, hoán cải tâm hồn 
chúng ta cũng như cầu xin cho sự hoán cải của người khác. Nói 
cách khác, ăn chay phải có một mục đích tốt lành hướng về tha 
nhân hoặc hướng về Thiên Chúa. 

(Còn tiếp) 
 
  

 
 
 

 


