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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 IV MÙA CHAY – NĂM C 

Ngày 27 Tháng 3 Năm 2022 - Số 331 
 

 

NGƯỜI CHA NHÂN HẬU    
“Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã 

mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15,32) 
 

Suy niệm:  Người cha trong bài Tin Mừng không chỉ có đứa con thứ bỏ nhà đi hoang, 
nhưng còn người con cả ở nhà coi mình như người làm công, chứ không phải con cái trong 
gia đình. Thế nhưng, ông tỏ lòng nhân hậu với cả hai người con: vui mừng, đón tiếp linh 
đình khi con thứ thân tàn ma dại trở về; năn nỉ người con cả để anh đối xử với người con 
thứ thật sự như em của mình. Từ “chúng ta” bao gồm ông với người con trưởng; nói cách 
khác, cả gia đình phải ăn mừng vì một đứa con, đứa em hư hỏng trở về. Như thế cả nhà – 
trên trời dưới đất – phải cùng nhau chia sẻ niềm vui lớn lao khi một tội nhân trở lại cùng 
Chúa. Người cha nhân hậu ấy chính là Thiên Chúa; ngoài Ngài, mọi người đều phải trở nên 
“người cha” với anh chị em của mình. Như vậy, chúng ta mới giống Cha trên trời, Đấng 
làm mưa trên người lành kẻ dữ. 
 

Mời Bạn:  Sám hối, hoán cải, trở về là những động từ cần đem ra thực hiện cách đặc biệt 
trong mùa Chay. Sự sám hối, hoán cải, trở về ấy mà được người khác đón nhận, người trở 
lại sẽ sung sướng, tin tưởng, mạnh dạn làm lại cuộc đời. Bạn cũng hãy tỏ ra nhân từ với ai 
đó đang xích mích với bạn, đi bước trước làm hòa với họ thì còn gì đẹp bằng! 
 
Sống Lời Chúa: Ngày hôm nay khi nghe tiếng Chúa, anh chị em chớ cứng lòng, nhưng hãy 
lắng nghe, đem ra thực hành; hãy tập nghĩ, tập hành động với tâm tình nhân hậu với hết 
mọi người. 
 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn lên mẫu gương của Chúa, đối xử nhân từ, 
thông cảm, tha thứ với những ai đang làm con đau khổ, hầu có thể cảm hóa được họ. 
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 
 

Tuần Lễ 27/03/2022 - 3/04/2022 
 

 27/03 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - C 
 28/03 Thứ Hai - Ngày trong tuần IV Mùa Chay 

29/03 Thứ Ba - Ngày trong tuần IV Mùa Chay 

30/03 Thứ Tư - Ngày trong tuần IV Mùa Chay 

31/03 Thứ Năm - Ngày trong tuần IV Mùa Chay 

1/04 Thứ Sáu - Ngày trong tuần IV Mùa Chay 
 

2/04 Thứ Bảy - Thánh Phanxicô Paola, Ẩn Tu, Lễ Nhớ 

3/04 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – C 
� Giỗ Cha Cố Giuse Phạm Văn Tuệ 

 

 
DẪN LỄ 
 

Bài đọc 1.  Gs 5, 9.10-12: Bài trích sách Giôsuê thuật lại Dân Do Thái được Thiên Chúa cứu 
khỏi ách nô lệ Ai Cập, dẫn họ về Đất Hứa, để kỷ niệm ngày đó họ ăn mừng lễ vượt qua và 
dùng thổ sản của địa phương. 
 

Bài đọc 2.  1 Cr 5, 17-21:  Thiên Chúa cho chúng ta được hòa giải với Người nhờ Đức Kitô. 
Chúng ta hãy cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới trong sự thánh thiện công chính. 
 

Tin Mừng.  Lc 15, 1-3.11-32: Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa nhân từ tha thứ tội lỗi cho 
chúng ta khi chúng ta sám hối trở về với Người, như người cha khoan hồng tha lỗi cho đứa 
con bụi đời hối hận ăn năn. 
 

TIN MỪNG:  Lc 15, 1-3.11-32 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 
Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp 
phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này : 
 

“Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần 
tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con 
thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của 
mình. 
 

“Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh 
ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai 
anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng 
chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta 
được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với 
người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. 
Xin coi con như một người làm công cho cha vậy”. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. 
 

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra, ôm cổ 
anh ta, và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời 
và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa...’ Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: 
‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi 
bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay 
sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng. 
 

“Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng 
đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: 
‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe.’ Người anh 
cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã 
bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho 
lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã 
nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’ 
 

“Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha 
đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại 
sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.’” 
 

Tin Mừng của Chúa Kitô.    



  

THÔNG BÁO 

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 20/03/22 
$ 2,444.00 

 

 
 
 

 

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 GIA ĐÌNH 

 
 
 

 
 
 

 

MƯỜI CÁCH GIÚP CHÚNG TA 
THỰC HÀNH ĂN CHAY 

 

(Tiếp theo) 
 

1. Ăn ít lại và rước Mình Thánh Chúa nhiều hơn. 
 

Bằng cách thực hành này, chúng ta đặt tầm quan trọng lớn hơn 
vào đời sống thiêng liêng và sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta. 
Chúa Giêsu phán: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì 
lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem 
lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho 
các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã 
ghi dấu xác nhận” (Ga 6: 27 — Diễn từ về Bánh Hằng Sống) 
 

2. Làm chủ miệng lưỡi của bạn. 
 

Thánh Giacôbê nói, “Chúng ta nên nói chậm và lắng nghe nhiều 
hơn.” Hãy đọc thư của thánh Giacôbê chương ba[1] — một 
trong những lời giáo huấn tuyệt vời nhất trên thế giới để cố gắng 
làm chủ miệng lưỡi của chúng ta! 
 

3. Khoảnh khắc anh hùng. 
 

Người sáng lập Tổ chức Opus Dei đã đặt ra cụm từ, “Khoảnh 
khắc anh hung”. Bằng cách này thánh Jose Maria khẳng định 
rằng ngay khi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức, chúng 
ta nên bước ra khỏi giường, cầu nguyện và bắt đầu một ngày 
mới. Quỷ lười biếng khuyến khích chúng ta nhấn nút hoãn báo 
thức! Tôi không tin nút hoãn báo thức tồn tại trong từ vựng và 
thực hành của các thánh. Bạn nghĩ sao? 
 

4. Kiểm soát những đôi mắt lang thang. 
 

Đôi mắt là tấm gương phản chiếu tâm hồn. Vua Đavid thánh 
thiện đã sa ngã phạm tội và tiếp tục phạm tội nặng hơn trong 
việc giết người, tất cả chỉ vì một lý do đơn giản là ông để cho 
đôi mắt của mình đi lang thang mà không kiểm soát. Đôi mắt 
của nhà vua đảo qua và nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ 
đã kết hôn - bà Bathsheba. Những suy nghĩ tà dâm dẫn đến 
phạm tội ngoại tình về thể xác, đến việc che dấu tội lỗi của mình 
và cuối cùng là đến việc phạm tội giết người vô tội - chồng của 
Bathsheba (II Samuen 11-12). Chúng ta hãy cố gắng sống theo 
Mối Phúc: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được 
nhìn thấy Thiên Chúa.” (Mt. 5, 8) 
 

5. Đúng giờ. 
 

Chúa Giêsu nói, “Ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín 
trong những việc lớn hơn.” (Mt. 25:23) Đúng giờ là một biểu 
hiện của sự trật tự, tôn trọng người khác, và là một phương thức 
để hoàn thành nhiệm vụ đúng lúc và tốt nhất. 
 

6. Lắng nghe tha nhân. 
 

Thật là quá dễ dàng để ngắt lời người khác khi họ nói và cố 
gắng áp đặt ý tưởng của chúng ta ngay cả trước khi người đó 
hoàn thành ý tưởng của mình. Bác ái, nghĩa là tình yêu đối với 
Thiên Chúa và tha nhân, dạy chúng ta tôn trọng người khác và 
để họ nói mà không bị ngắt lời và không bị áp đặt bởi ý tưởng 
của chúng ta. 
 

Lắng nghe tha nhân cũng là một hành động khiêm tốn — đặt tha 
nhân trước chính mình! Hãy học cùng Chúa Giêsu, vì Người 
hiền lành và khiêm nhường trong lòng (Mt. 11: 28-30 — Chúa 
Giêsu mô tả trái tim Ngài hiền lành và khiêm nhường…) 

 
 (Còn tiếp) 

 
 

 


