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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 II PHỤC SINH – NĂM C 

Kính Lòng Chúa Thương Xót 
Ngày 24 Tháng 4 Năm 2022 - Số 335 

LIÊN ĐỚI TRONG TÌNH THƯƠNG 
“… để anh em tin mà được sống nhờ Danh Người.” (Ga 20,31) 

 

Suy niệm:  Chúng ta tin rằng cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-su minh chứng rằng 
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mạnh hơn sự chết và tội lỗi con người. Ngài không chỉ 
xóa sạch tội lỗi, đưa con người từ sự chết vào cõi sống, mà còn ban cho con người có khả 
năng yêu thương như Ngài. Con người ngày nay thường sống cho bản thân hơn cho tha 
nhân, do đó dễ có cái nhìn sai lạc về Thiên Chúa. Người ta thường rủa người tội lỗi là ‘kẻ 
trời đánh,’ quên rằng chúng ta cũng có liên đới trong tội lỗi của anh chị em, ‘tứ hải giai 
huynh đệ’ mà. Noi gương lòng thương xót bao la của Thiên Chúa, chúng ta cần mang nhãn 
quan của Người, nghĩa là luôn sống liên đới với anh chị em mình trong tình thương, không 
xem ai là người bị loại trừ, bởi vì “Cha anh em trên trời vẫn cho mặt trời mọc lên trên kẻ 
lành và người dữ” (Mt 5,45). 
 

Mời Bạn:  Bạn được mời gọi nhận ra và đặt niềm tin vào Lòng Thương Xót của Thiên 
Chúa, biết lấp đầy trái tim của mình bằng Tình yêu của Người, để khi đến với tha nhân, bạn 
cũng mang theo mình lòng thương xót ấy. Như thế, bạn đã liên kết được với Chúa và với 
anh chị em mình. Chúc bạn thành công. 
 

Sống Lời Chúa: Khi nghe tin một tai nạn hoặc một tội ác, hãy tập thói quen nguyện thầm 
trong lòng cho những ai đang là nạn nhân và cả thủ phạm, được hưởng lòng thương xót của 
Chúa. 
 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giê-su, chúng con sẽ là kẻ vô ơn nếu chỉ biết xin ơn lành từ Chúa 
mà không biết trao ban bao giờ. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sống tình huynh đệ 
bằng lòng mến, để đời sống chúng con thành dấu chỉ của Lòng Chúa Thương Xót. 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 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 24/04/2022 - 1/05/2022 
 

 24/04 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 
 25/04 Thứ Hai - Thánh Mác-cô, Tác Giả Phúc Âm, Lễ Kính 

26/04 Thứ Ba - Ngày trong Tuần II Phục Sinh 

27/04 Thứ Tư - Ngày trong Tuần II Phục Sinh 

 28/04 Thứ Năm - Thánh Phê-rô Sa-nen, Linh Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ 
                   Thánh Lu-y Maria đờ Mông-pho, Linh Mục, Lễ Nhớ 

29/04 Thứ Sáu - Thánh Catarina Xiêna, Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ 

30/04 Thứ Bảy - Ngày trong Tuần II Phục Sinh 

1/05 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH 

 
DẪN LỄ 
 

Bài đọc 1.  Cv 5, 12-16:  Các tông đồ rao giảng Tin Mừng Phục Sinh và làm nhiều dấu lạ: 
Chữa lành các bệnh nhân và trừ quỷ, khiến số người tin Chúa ngày càng đông. 
 

Bài đọc 2.  Kh 1, 9-19: Thánh Gioan xác quyết Chúa Phục Sinh hằng sống vinh quang. 
Người là Ðấng trước hết và sau hết. Người đã chiến thắng sự chết và hằng sống. 
 

Tin Mừng.  Ga 20, 19-31: Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sống lại hiện ra hai lần với các 
tông đồ, để ban bình an và Thánh Thần, trao sứ mạng truyền giáo, và củng cố đức tin cho các 
ông cũng như cho chính chúng ta. 
 
TIN MỪNG:  Ga 20, 19-31 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
 

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ 
ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-
thái.  Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: 
“Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các 
ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì 
được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình 
an cho anh em!  Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì 
Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi 

vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.  Anh em tha tội cho ai, thì người ấy 
được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”  
 

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông 
khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác đã nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông 
Tô-ma đáp:  “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ 
đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”  Tám ngày sau, các môn 
đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng 
kín.  Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.”  Rồi Người bảo ông 
Tô-ma: “Đặt ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy.  Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn 
Thầy.  Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy 
Thiên Chúa của con!” Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc cho những người 
không thấy mà tin!” 
 

Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó 
không được ghi chép trong sách này.  Còn những điều đã được chép ỡ đây là để anh em tin 
rằng Đức Giê-su là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sống nhờ danh 
Người. 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.       
 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 17/04/22 
$ 4,396.00 

 

 
 
 

THÁNG HOA – KÍNH DÂNG ĐỨC MẸ 
 

Giáo xứ sẽ có đoàn hoa dâng kính Đức Mẹ trong hai thánh lễ 
ngày Chúa Nhật. Các em sẽ dâng hoa sau thánh lễ 8:00 sáng và 
trước thánh lễ 10:00 sáng.  
 

Kính mời cộng đoàn dành chút thời giờ cùng với các em tôn 
vinh Đức Mẹ trong tháng hoa. 

 
KHÓA TĨNH TÂM 

CHO CÁC EM THANH THIẾU NIÊN 

 
 

 
 
 
 

Giáo Xứ nhận được tin Ông Đaminh ĐINH 
VIẾT HỮU đã an nghỉ trong Chúa - Thứ Bảy, 
ngày 16 tháng 4 năm 2022.  Hưởng thọ 77 tuổi.   
 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà thờ 
Giáo Xứ Đức Mẹ Lên Trời vào sáng Thứ Bảy, 
ngày 30 tháng 4 năm 2022.  

 

Giáo Xứ thành kính phân ưu đến gia đình tang quyến Ông 
Đaminh.  Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương 
xót đón linh hồn Đaminh về hưởng phúc trường sinh đời đời 
với Ngài trong Thiên Quốc.   
 

 

ĐỂ GIÚP CON CÁI BẠN 
KIÊN VỮNG VỚI ĐỨC TIN 

 

 (Tiếp theo) 
 

Thật dễ dàng để loại bỏ tầm quan trọng của văn hóa. Chúng ta 
có thể tình cờ nghe được ai đó nhận xét rằng người này người 
kia chỉ "Công giáo về mặt văn hóa", ám chỉ rằng đó không phải 
là người Công giáo sùng đạo. Tuy nhiên, theo nhà sử học Giáo 
hội Robert Louis Wilken, đức tin Kitô giáo không thể duy trì 
nếu không có sự hỗ trợ của một nền văn hóa Kitô giáo sinh 
động và được nuôi dưỡng. Đúng thế, chỉ mình văn hóa sẽ 
không đưa con cái chúng ta đến với đức tin trưởng thành, 
nhưng nếu đúng như Wilken nói, không có văn hóa, thì niềm 
tin của con cái chúng ta sẽ khó tồn tại. 
 

Cha mẹ có thể cung cấp cho con cái một văn hóa gia đình Công 
giáo riêng biệt để khôi phục lại một số nguồn cội của di sản 
Công giáo đã bị mai một. May mắn thay, văn hóa Công giáo 
(đặc biệt là phụng vụ, nghệ thuật và âm nhạc) quá hay, quá đẹp 
và là một nguồn tự nhiên của việc phúc âm hoá. Hãy lấp đầy 
mái ấm của bạn với sự trang trí và âm thanh của đức tin. Hãy 
hát, nghe nhạc thánh ca và chia sẻ về nghệ thuật thánh với con 
cái; hãy mừng các ngày lễ, các dịp bổn mạng và cùng đọc sách 
về đức tin với nhau. 
 

3. Kiên định và thân tình với con cái 
 

Các nhà tâm lý học thường chia cách cha mẹ nuôi dạy con cái 
thành 3 loại chính: độc đoán, nuông chiều, và am hiểu. 
 

� Cha mẹ độc đoán thích kiểm soát và khắc nghiệt. Con cái của 
họ có thể vâng lời, nhưng thường vì sợ hãi chứ không phải vì 
chúng đã rèn luyện được những đức tính hoặc sự tự chủ. 

 

� Cha mẹ nuông chiều con cái, là những người thân tình, 
nhưng họ không đặt ra ranh giới rõ ràng hoặc thực thi các 
quy tắc. Con cái của họ có xu hướng dễ trở nên lấn quyền và 
điều khiển. 

 

� Cha mẹ am hiểu dường như có được sự cân bằng giữa các 
nguyên tắc và sự thân tình; họ đặt ra và thực thi các quy tắc 
và có ranh giới rõ ràng, nhưng tiềm ẩn là sự ân cần và thân 
thiện. Điều này khiến cho con cái của họ cảm thấy an toàn và 
“thoải mái” với họ. 

 

Theo nhà xã hội học Christian Smith và Vern L. Bengston, 
những bậc cha mẹ am hiểu không chỉ nuôi dạy những đứa trẻ 
có được xu hướng tốt hơn về mặt xã hội và học tập, mà còn 
giúp chúng có nhiều khả năng tiếp tục thực hành đức tin khi 
trưởng thành. Bengston lưu ý rằng "những mối tương quan với 
cha mẹ được cho là gần gũi, thân tình và kiên định có liên quan 
đến sự truyền đạt tôn giáo cao hơn so với những mối tương 
quan bị coi là lạnh lùng, xa cách hoặc độc đoán”. Điều cần lưu 
ý ở đây, khi Bengston nói rằng “những mối tương quan mà bọn 
trẻ cảm thấy gần gũi và thân tình”; thì đó không phải là những 
gì chúng ta có ý định mà là những gì con cái chúng ta cảm 
nghiệm trong mối tương quan với chúng ta mới là điều quan 
trọng. 
 

Tất nhiên, có nhiều cách khác mà cha mẹ có thể nuôi dưỡng 
đức tin của con cái để đức tin ấy bền chặt, nhưng trên đây là 3 
cách thế tuyệt vời để bắt đầu! 
 

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP - Dòng Đa Minh Thánh Tâm 
Chuyển ngữ từ: Our Sunday Visitor (28. 3. 2022) 

 

  
 

THÔNG BÁO 

PHÂN ƯU 


