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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 PHỤC SINH – NĂM C 

Ngày 17 Tháng 4 Năm 2022 - Số 334 
 

TỪ “THẤY” ĐẾN “TIN” 
 

Ông Si-mon Phê-rô vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu 
Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một 
nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 

(Ga 20,6-8) 
 

Suy niệm:  Những điều Gio-an thấy tại mộ Chúa vào buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần 
hôm ấy được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc và chính xác chẳng khác nào một biên 
bản hiện trường: - Gio-an đến mộ nhưng nhường cho Phê-rô vào trước; - hiện trường ngôi 
mộ được bảo vệ nguyên vẹn  (khăn liệm và các giải băng vải được gấp xếp gọn ghẽ trong 
mộ…); - sự hiện diện của 2 nhân chứng (Phê-rô và Gio-an) tại ngôi mộ trống. Những điều 
Gio-an “thấy” chỉ là một ngôi mộ trống với những chứng tích còn lại. Và từ những điều 
trông thấy đó, Gioan đã khẳng định ngắn gọn và chắc nịch: “Ông đã thấy và đã tin”. 
 

Mời Bạn:  Gio-an đã “thấy” cũng những điều mà Phê-rô, Tô-ma hay các tông đồ khác cũng 
thấy, đó là ngôi mộ trống và tấm khăn liệm. Nhưng nhờ đó, Gio-an “thấy” được cả những 
“điều không thấy”: xác Chúa không còn trong mộ nữa. Từ “điều không thấy”, Gio-an đã 
tin: tin Đức Ki-tô đã sống lại. “Phúc cho ai đã không thấy mà tin”, phải chăng Đức Ki-tô 
phục sinh nói điều đó trước hết cho Gio-an? 
 

Chia Sẻ:  Từ sự kiện “mồ trống”, bạn lập luận để xác tín rằng niềm tin vào Đức Ki-tô phục 
sinh mà Gio-an và các tông đồ rao giảng cho chúng ta quả là xác thực. 
 

Sống Lời Chúa: Bạn làm một cử chỉ (phủ phục trước Thánh Thể Chúa…) hoặc một lời 
nguyện vắn tắt để tuyên xưng niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh. 
 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, con tin Chúa đã chết và đã sống lại 
để cứu chuộc con. 



  

 

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 4:  Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe.  
Chúng ta cầu nguyện cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe, là những người phục 
vụ bệnh nhân và người cao tuổi, đặc biệt trong các quốc gia nghèo nhất; xin cho họ 
được hỗ trợ đầy đủ bởi chính quyền và những cộng đồng địa phương. 

 
 

Tuần Lễ 17/04/2022 - 24/04/2022 
 

 17/04 CHÚA NHẬT PHỤC SINH - CHÚA SỐNG LẠI 
 18/04 Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh 

19/04 Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh 

20/04 Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh 

 21/04 Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh 

22/04 Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh 

23/04 Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh 

24/04 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

 
DẪN LỄ 
 

Bài đọc 1.  Cv 10, 34a. 37-43:  Sách Công vụ Tông đồ thuật lại việc Thánh Phêrô đã rao 
giảng Tin mừng Phục Sinh. Chính Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đã nhập thể, chịu chết và 
nay đã sống lại, để ai tin vào Danh của Người thì sẽ được cứu độ. 
 

Bài đọc 2.  Cl 3, 1-4: Trong thư gửi tín hữu Côlôxê, Thánh Phaolô nhắc chúng ta rằng: qua 
Phép Rửa, chúng ta đã chết cho con người cũ của tội lỗi và được tham dự vào sự sống mới 
mà Chúa Kitô Phục Sinh trao ban. Vì thế, chúng ta hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Đức 
Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 
 

Tin Mừng.  Ga 20, 1-9: Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng, từ sáng sớm, bà Maria Mađalêla 
đi thăm mồ Chúa. Không thấy xác Chúa, bà hoảng hốt chạy về báo cho tông đồ Phêrô và 
Gioan. Hai ông cùng chạy đến mồ, và khi Gioan nhìn thấy ngôi mộ trống, ông đã tin rằng 
Chúa đã sống lại ra và khỏi mồ theo lời Thánh Kinh. 
 
TIN MỪNG:  Ga 20, 1-9 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
 
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mac-đa-la đi đến mộ, thì thấy 
tảng đá đã lăn khỏi mộ.  Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-
su thương mến.  Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để 
Người ở đâu”.  
 

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy.  Nhưng môn đệ kia chạy 
mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở 
đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi.  Ông vào thẳng trong mộ, 
thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su.   Khăn này không để lẫn với các 
băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.  Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ 
trước, cũng đi vào.  Ông đã thấy và đã tin.  Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng:  theo 
Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.       
 
 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 10/04/22 
$ 2,506.00 

 

 
 
 

KHÓA TĨNH TÂM  
CHO CÁC EM THANH THIẾU NIÊN 

 

 

 
  
 
 
 
 

ĐỂ GIÚP CON CÁI BẠN  
KIÊN VỮNG VỚI ĐỨC TIN 

 

Những tin tức gần đây về tình trạng mất đức tin và từ bỏ những 
cam kết tôn giáo nơi nhiều người trẻ khiến các bậc cha mẹ cảm 
thấy bất lực, như thể con quái vật của chủ nghĩa thế tục và sự 
nguội lạnh rồi đây sẽ nuốt chửng con cái của họ. Trên thực tế, 
khi nhìn vào thời thơ ấu của những người trẻ, những người tiếp 

tục lớn lên và thực hành đức tin sau khi rời mái ấm gia đình, 
chúng ta nhận thấy một vài khuôn mẫu mang lại cho các bậc 
cha mẹ Công giáo hy vọng và hướng đi. 
 

Sau đây là 3 cách thế mà mỗi bậc cha mẹ Công giáo có thể 
giúp con cái thấm nhuần đức tin, nhờ đó, đức tin tiếp tục hình 
thành căn tính và sự lựa chọn của chúng khi trưởng thành. 
 

1. Thể hiện lòng yêu mến của bạn đối với Đức tin 
 

Christian Smith, một nhà xã hội học Công giáo nhận xét về các 
bậc cha mẹ, "Chúng ta nhận được những gì chúng ta là". Nói 
cách khác, con cái tiếp thu thái độ của chính chúng ta về Đức 
tin. Một cách cụ thể, nếu chúng tin rằng các Truyền thống, 
Phụng vụ, và Giáo huấn của Giáo hội mang lại định hướng và ý 
nghĩa cho cuộc đời của chúng ta, thì nhiều khả năng con cái 
chúng ta sẽ hướng về Giáo hội để tìm kiếm sự định hướng và ý 
nghĩa trong chính cuộc sống của chúng khi trưởng thành. 
Nhưng nếu con cái chúng ta thấy rằng Giáo hội chẳng tạo được 
bất kỳ khác biệt nào trong cuộc sống của chúng ta, thì Giáo hội 
cũng chẳng có ý nghĩa bao nhiêu đối với chúng. 
 

Vậy, con cái chúng ta mục kích điều gì trong đời sống đức tin 
của chúng ta? Theo nhãn quan của chúng, việc là người Công 
giáo có quan trọng đối với chúng ta không? Ví dụ: Nếu chúng 
ta có một đời sống cầu nguyện sâu xa, nhưng con cái chúng ta 
chẳng bao giờ nhìn thấy chúng ta cầu nguyện, hoặc chẳng bao 
giờ nghe về việc cầu nguyện tạo ra sự khác biệt với chúng ta 
như thế nào thì chúng sẽ cho rằng việc cầu nguyện không cần 
thiết lắm đối với chúng ta. 
 

Nếu chúng ta tham dự giờ chầu vào thứ Sáu hàng tuần, nhưng 
con cái của chúng ta chẳng bao giờ tham dự cùng chúng ta, 
hoặc chúng chẳng khi nào nghe nói về những giờ chầu ấy, thì 
chúng sẽ cho rằng việc đi chầu không quan trọng đối với chúng 
ta, và cũng dường như không thành vấn đề đối với chúng. 
 

Những bậc cha mẹ thành công trong việc truyền lại đức tin cho 
con cái thường có xu hướng nói về đức tin của họ trong những 
lúc trò chuyện hàng ngày với con cái. Điều này giúp cho con 
cái nhận ra rằng việc là người Công giáo không chỉ hình thành 
mà còn là chính căn tính của họ. Vì vậy, đừng ngại nói về lòng 
yêu mến của bạn dành cho đức tin với con cái. Đây là một việc 
làm có sức lan toả! Hãy chia sẻ về những khoảnh khắc khi việc 
cầu nguyện dẫn đến nhận thức sâu sắc hoặc chia sẻ về lòng 
sùng kính, những lời nguyện, và các vị thánh yêu thích của bạn. 
 

2. Kiến tạo một văn hóa gia đình Công giáo tốt đẹp 
 

Nhiều cộng đoàn Công giáo địa phương đã từng gắn bó chặt 
chẽ và cung cấp nhiều điều mà một gia đình cần - các dịp vui 
chơi, các hội đoàn, các lớp giáo lý, các hoạt động bác ái, đạo 
đức... Trước đây, văn hóa Công giáo đã kiến tạo bầu khí sinh 
động cũng như bản sắc chung vững chắc trong nếp sống gia 
đình Công giáo, nhưng dần dà, những mối ràng buộc văn hóa 
này đã bị xói mòn. Ngày nay, rất nhiều gia đình Công giáo chỉ 
có một mối liên hệ rất hời hợt với giáo xứ, và có rất ít cảm thức 
về tính liên kết của bản sắc Công giáo. 
 
 

 (Còn tiếp) 
 

THÔNG BÁO 


