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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 V PHỤC SINH – NĂM C 

Ngày 15 Tháng 5 Năm 2022 - Số 338 

 

YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU 
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34) 

 

Suy niệm:  Thánh Gio-an định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8.16). Ngài nhắc lại 
lời Chúa Giê-su: “Anh em hãy yêu thương nhau”. Tuy nhiên, đừng hiểu lầm hoặc giới hạn 
Lời Chúa để chỉ yêu những ai yêu thương mình hay một nhóm được coi là “người thân cận 
với mình” mà phải “yêu thương nhau như Thầy đã yêu”, nghĩa là tình yêu phải mở rộng 
đến với mọi người, ngay cả kẻ thù và vươn tới mức độ “dám hiến cả mạng sống cho bạn 
hữu mình” (x. Ga 15,13). 
 

Mời Bạn:   Ta dễ có cám dỗ chỉ yêu những người yêu mình, những người thân của mình, 
hoặc những người thuộc “phe” của mình, mà loại trừ những người mình không thích hoặc 
không thuộc nhóm mình. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở rằng: “Tình yêu không 
đặt vấn đề người anh em hay chị em đang cần giúp đỡ kia đến từ nơi này hay nơi khác. Vì 
tình yêu đập vỡ những sợi xích giữ chúng ta trong tình trạng cô lập và tách rời; thay vào đó, 
tình yêu xây dựng những cây cầu. Tình yêu giúp chúng ta tạo ra một gia đình lớn, ở đó tất 
cả chúng ta có thể cảm thấy như ở nhà” (Thông điệp Fratelli Tutti, số 62). Xây dựng những 
cây cầu yêu thương chứ không phải những bức tường cách ly, thù địch, đó chính là mệnh 
lệnh của tình yêu cho chúng ta. 

 

Sống Lời Chúa:  Hôm nay bạn hãy nói một lời nói, một hành động thân thiện và nhất là 
một lời cầu Chúa chúc phúc cho một người mà bạn không ưa thích. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, yêu người đã khó, nhưng yêu kẻ mình ghét còn khó hơn. Xin cho 
chúng con có can đảm lướt thắng sự ích kỷ nơi mình để chúng con có thể yêu người thân 
cận như Chúa đã yêu. 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 5:  Cầu cho giới trẻ sống đức tin.  Chúng ta cầu 
nguyện cho tất cả những người trẻ, được kêu gọi sống sự sống sung mãn, xin cho 
họ nhìn thấy trong đời sống Đức Maria cách lắng nghe, phân định sâu xa và lòng 
can trường của đức tin, và lòng nhiệt thành phục vụ. 

 
 

Tuần Lễ 15/05/2022 - 22/05/2022 
 

 15/05 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH  
 16/05 Thứ Hai - Ngày trong Tuần V Phục Sinh 

 

17/05 Thứ Ba - Ngày trong Tuần V Phục Sinh 
 

18/05 Thứ Tư - Thánh Gioan I, Giáo Hoàng, Tử Đạo, Lễ Nhớ 
 

 19/05 Thứ Năm - Ngày trong Tuần V Phục Sinh 

 

20/05 Thứ Sáu - Thánh Bênađinô Xiêna, Linh Mục, Lễ Nhớ 
 

21/05 Thứ Bảy - Thánh Kitôphôtô Magalanê, Linh Mục và Các Bạn, Tử Đạo, Lễ Nhớ 
 

22/05 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH  
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài đọc 1.  Cv 14, 20-26:  Thánh Phaolô và ông Barnaba tường trình việc các ngài hy sinh 
chịu khó rao giảng Chúa khắp nơi, nhất là nơi dân ngoại. Nhờ đó nhiều người trở lại tin 
Chúa. 
 

Bài đọc 2.  Kh 21, 1-5:  Trong thị kiến sau đây, Thánh Gioan thấy cảnh huy hoàng của thành 
Giêrusalem trên trời là thiên đàng vĩnh cửu, nơi đó không còn đau khổ chết chóc, vì mọi 
người đều được hưởng vinh quang Thiên Chúa. 
 

Tin Mừng.  Ga 13, 31-33: Chúa Giêsu biết giờ Người sắp chịu chết và sống lại vinh hiển, 
Người dạy chúng ta yêu thương nhau như Người thương yêu chúng ta, để xứng đáng làm 
môn đệ Người. 
 

TIN MỪNG:  Ga 13, 31-33 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
 
Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và 
Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì 
Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 
 

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. 
Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu 
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của 
Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau”.       
                                                              
Tin Mừng của Chúa Kitô.    
 
 
 
 

NHÂN THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ 
                   

Trong truyền thống của Giáo hội, có hai tháng trong năm 
Phụng vụ được dành để vun trồng và bày tỏ lòng kính mến 
đối với Mẹ Maria: tháng 5 là tháng Hoa, và tháng 10 là tháng 
Mân Côi. Cả hai tháng do Giáo hội đề ra đều nhắm giúp các 
tín hữu gia tăng lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa và 
noi gương các nhân đức của Mẹ hiền. 
 

Ở Việt Nam, tại nhiều nơi, các tín hữu vẫn có thói quen dâng 
hoa kính Đức Mẹ trong tháng 5. 

(Tiếp theo trang 3) 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 8/05/22 
$ 2,430.00 

 

 
 
 

TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 
THÁNH LÊ BẢO TỊNH 

 

Xin phụ huynh lưu ý chương trình đặc biệt của trường trong 
những ngày sắp tới: 
 

1. Chúa Nhật, ngày 15/05/22 - lúc 4:00 pm:  các em lớp 
Thêm Sức tập nghi thức tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Lên 
Trời, Avondale, LA. 

 

2. Thứ Ba, ngày 17/05/22 – lúc 7:00 pm:  Thánh lễ Thêm Sức 
tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Lên Trời, Avondale, LA, do 
Đức Giám Mục Phó Fernand Joseph Cheri, OFM chủ sự. 

 

3. Chúa Nhật, ngày 22/05/22 – lúc 10:00 am:  Thánh lễ tạ ơn 
lớp Thêm Sức. 

 

4. Ghi danh cho năm học 2022-2023 đã bắt đầu.  Xin phụ 
huynh cố gắng ghi danh sớm để Sơ sắp xếp lớp cho năm 
tới.   

 

Mọi chi tiết xin liên lạc Sơ Kim Dung số 504-505-8995.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tiếp theo trang 2) 
 

Thói quen tốt lành trên đây đã được các linh mục thừa sai 
truyền sang Việt Nam, theo một truyền thống cổ kính ở Tây 
Phương theo lễ nghi La tinh, trong khi các tín hữu ở miền Cận 
Đông theo nghi lễ Bizantine vẫn dành tháng 8 để biệt kính Đức 
Mẹ: họ dành 14 ngày đầu tiên trong tháng, để ăn chay, cầu 
nguyện, chuẩn bị cho ngày 15/8 là lễ An nghỉ của Đức Mẹ 
Maria. 
 

Vài nét lịch sử 
 

Tại Tây Phương, tháng 5 được gọi là “Maggio” trong tiếng Ý, 
hoặc “Mai” trong tiếng Pháp, “May” trong tiếng Anh. Các danh 
từ này đều bắt nguồn từ tên của nữ thần “Maia” là con gái của 
nữ thần Atlante, người yêu của thần Jupiter. Ngày 1 tháng 5 
được dành để tế nữ thần Maia. 
 

Ở Roma, vào đầu tháng 5 xưa kia vẫn có thói quen kính nữ 
thần Flora, thần hoa: người ta tổ chức những trò chơi, nhảy 
múa, ca hát, làm những đoàn xe hoa rồi chọn một thiếu nữ làm 
“tiểu nữ hoàng mùa xuân” hay là “vị hôn thê tháng 5”. Trong 
thời Trung cổ, các lễ đó vẫn được tiếp tục, nhưng được biến 
thành những lễ tình yêu, lễ vui mừng. 
 

Các tín hữu Kitô cũng lấy lại truyền thống đó của dân ngoại, 
nhưng biến cải và mặc cho chúng những ý nghĩa tôn giáo, như 
đã biến cải ngày 25/12 ngày lễ kính thần mặt trời của dân ngoại 
thành ngày lễ Chúa Giáng Sinh, là Mặt Trời công chính soi 
sáng cho nhân loại. Các tín hữu Công giáo đã biến tháng 5 kính 
nữ thần Flora và Maia của dân ngoại thành tháng Hoa kính Mẹ 
Thiên Chúa. 
 

Người đầu tiên đã gắn liền tháng 5 với hình ảnh của Mẹ Maria 
chính là vua Alfonso X của Tây Ban Nha, vào năm 1200. Tuy 
nhiên, người đầu tiên đã soạn cuốn sách nhỏ về lòng sùng kính 
Đức Mẹ trong mùa xuân là Chân phước Henri Suso, dòng Đa 
Minh ở thành Konstanz bên Đức. Năm 1.300, cha Hensi Suso 
đã soạn cuốn sách tựa đề “Những Lời chào”, trong đó có những 

bài tôn kính Mẹ Maria suốt trong mùa xuân. Tiếp đến, tại 
Roma vào năm 1.500, thánh Philipphê Neri bắt đầu dạy cho 
giới trẻ dành riêng tháng 5 để tôn sùng Đức Mẹ: thánh nhân 
dạy các thiếu niên hái hoa trang hoàng các ảnh tượng Đức Mẹ, 
hát những bài ca tôn kính Mẹ Thiên Chúa và thực hành các 
nhân đức noi gương Mẹ. 
 

Cũng trong thời kỳ đó ở thành Firenze, Trung Italia, tháng 5 trở 
thành một tháng đặc biệt do sáng kiến của các cha dòng Thánh 
Đa Minh: người ta tổ chức các buổi trình diễn những vở kịch 
kính Nữ Vương trời đất. Một tài liệu vào năm 1677 kể lại rằng: 
các tập sinh Đa Minh ở Fiesole, gần Firenze, họp nhau lại 
thành một hội Đức Mẹ Maria để ca hát tôn kính Mẹ Thiên 
Chúa trong tháng 5: Họ hát kinh cầu và các thánh ca vào ngày 
1/5, và Chủ Nhật sau đó, họ đội triều thiên bằng hoa hồng đỏ 
trên đầu tượng Đức Mẹ và đặt vào bàn tay Mẹ một trái tim 
bằng bạc. 
 

Tại thành phố Napoli, Nam Italia, một thế kỷ sau đó, vào tháng 
5 hàng năm, các tín hữu bắt đầu có thói quen ca hát kính Đức 
Mẹ và vị linh mục ban phép lành Mình Thánh Chúa sau đó. 
 

Người viết cuốn sách đầu tiên về tháng 5 là linh mục Dionisi, 
dòng Tên, sống tại thành phố Verona, Bắc Italia. Cuốn sách 
được xuất bản năm 1700 với tựa đề “Tháng Đức Mẹ Maria”, 
dưới đó là tiểu đề “Tháng 5 dâng kính Mẹ, với việc thực hành 
các hoa nhân đức khác nhau, dành cho những người đặc biệt 
sùng kính Mẹ, dùng trong gia đình cho các người gia trưởng, 
trong các tu viện và trong các quán”. Cuốn sách của cha 
Dionisi rất nổi tiếng và đã được xuất bản 18 lần trong một thế 
kỷ tại châu Âu. 
 

Kể từ năm 1.700 trở đi, việc dành riêng tháng 5 kính Đức Mẹ 
trở thành một thói quen phổ thông ở mọi nơi: trong gia đình, 
các tín hữu thường dọn một bàn thờ nhỏ, đọc kinh Mân Côi, hát 
thánh ca, đọc kinh cầu Đức Bà. Vì thế, tháng 5 trở thành một 
thứ tuần đại phúc liên kết các tín hữu lại với nhau nhân danh 
lòng tôn sùng Mẹ Thiên Chúa. (P. Domenico Nicolai de' Servi, 
“Con Maria verso il 2000”, Ed Carroccio, 1991, pp. 100-103) 
 

Lòng sùng kính đích thực đối với Mẹ Maria 
 

Trong tháng biệt kính Đức Mẹ, các tín hữu được mời gọi đào 
sâu lòng sùng kính Đức Mẹ. 
 

Công đồng chung Vatican II, trong Hiến chế “Ánh Sáng Muôn 
Dân” (Lumen gentium) đã dạy rằng: “Các tín hữu hãy nhớ, 
lòng sùng kính chân chính đối với Đức Mẹ không hệ tại tình 
cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù 
phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn 
chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa 
và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương 
các nhân đức của Mẹ chúng ta” (LG 67) 
 

Và Công đồng liệt kê bốn yếu tố của lòng sùng kính đích thực 
đối với Mẹ Maria: thứ nhất là tôn kính, vì Người là Mẹ Thiên 
Chúa; tiếp đến là yêu mến, vì ngài là Mẹ hiền của chúng ta; thứ 
ba là cầu nguyện vì lời cầu bầu của Mẹ được nhìn nhận là có 
một hiệu năng đặc biệt, Người được các thánh gọi là “người 
cầu bầu toàn năng”; và thứ tư là noi gương Mẹ Maria, vì Người 
là mẫu gương mọi nhân đức cho các tín hữu, là những người 
họp thành thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô mà ngài là Mẹ. 

 

(Còn tiếp) 
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