
  

 

      GGIIÁÁOO  XXỨỨ  ĐĐỨỨCC  MMẸẸ  LLÊÊNN  TTRRỜỜII                   
  Nhà Thờ: 172 Anre Dung Lac Drive ● Avondale ● LA  70094 
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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 VI PHỤC SINH – NĂM C 

Ngày 22 Tháng 5 Năm 2022 - Số 339 

 

 

BÌNH AN ĐÍCH THỰC 
“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế 

gian.” (Ga 14,27) 
 

Suy niệm:  Một con người tài ba lỗi lạc như Napoléon mà cũng phải thốt lên: “Cách giữ lời 
hứa tốt nhất là đừng bao giờ hứa.” Có lẽ hơn ai hết ông cảm nghiệm được sâu xa tính cách 
bất toàn, hay thay đổi của con người chúng ta. Quả thực, nhiều khi chúng ta hứa mà không 
thực hiện điều mình đã hứa. Chúa Giê-su hứa với các môn đệ một lời hứa thật độc đáo: 
“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy không như thế gian ban tặng.” Đối với Chúa, giữa 
lời hứa với hiện thực không có khoảng cách. Đó mới là sự bình an đích thực, sự bình an 
trong tâm hồn của người đặt niềm tin sâu xa vào Thiên Chúa, sự bình an chúng ta có thể 
thấy nơi những ai “yêu mến và giữ lời của Thiên Chúa.” 
 

Mời Bạn:  Ở mọi lĩnh vực, mọi cấp độ, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, thứ bình an 
giả tạo xuất hiện với muôn hình vạn trạng làm cho chúng ta dễ bị lầm tưởng. Vì thế, phân 
biệt được đâu là bình an đích thực của Chúa ban tặng, đâu là thứ bình an giả tạo do chúng 
ta tạo ra thực sự là điều hết sức cần thiết. Để được bình an Chúa ban, bạn phải trả giá bằng 
cách hy sinh sự bình an giả tạo đời này, bạn ạ!  

 

Sống Lời Chúa:  Với tất cả những người mà bạn gặp gỡ, bạn hãy luôn cư xử cách vui tươi 
thân thiện bằng tình bác ái siêu nhiên thực sự. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh hóa xin đổ tràn tâm hồn con gia đình 
con bình an của Chúa để chúng con có thể đem chia sẻ bình an ấy cho anh em con nữa. 



  

 

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 22/05/2022 - 29/05/2022 
 

 22/05 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH  
 23/05 Thứ Hai - Ngày trong Tuần VI Phục Sinh 

 

24/05 Thứ Ba - Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, Lễ Nhớ 

25/05 
Thứ Tư - Thánh Bê-đa Khả Kính, Linh Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ; 
                Thánh Ghê-gô-ri-ô VII, Giáo Hoàng, Lễ Nhớ; 
                Thánh Maria Ma-đa-lê-na Pát-di, Trinh Nữ, Lễ Nhớ 

 26/05 Thứ Năm - Thánh Phi-líp-phê Nê-ri, Linh Mục, Lễ Nhớ 

27/05 Thứ Sáu - Thánh Âu-tinh, Giám Mục Can-tơ-bơ-ri, Lễ Nhớ 

28/05 Thứ Bảy - Ngày trong Tuần VI Phục Sinh 

29/05 CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – LỄ THĂNG THIÊN 
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài đọc 1.  Cv 15, 1-2.22-29:  Các tông đồ thấy có người bắt những kẻ mới theo đạo phải cắt 
bì theo luật Môisen, nên quyết định họ chỉ cần tin và làm theo Lời Chúa dạy để được cứu rỗi. 
 

Bài đọc 2.  Kh 21, 10-14.22-23:  Hội thánh do Đức Giêsu sáng lập được đặt trên nền tảng 
kiên cố là các tông đồ của Ngài. Ðó là ý nghĩa thị kiến của thánh Gioan trong đoạn sách Khải 
Huyền sau đây. 
 

Tin Mừng.  Ga 14, 23-29: Chúa sống lại kêu gọi chúng ta tuân giữ Lời Người và yêu mến 
Người, để được Người và Cha Người thương mến, được Chúa Thánh Thần đến phù trợ, nhất 
là được Người ban bình an. 

 

TIN MỪNG:  Ga 14, 23-29 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
 
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.  Cha 
Thầy sẽ yêu mến người ấy.  Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu 
mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là 
của Chúa Cha, Ðấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với 
anh em.  Nhưng Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó 
sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.  
 

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.  Thầy ban cho anh 
em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe 
Thầy bảo:  ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’.  Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã 
vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy 
nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.”  
                                                          
Tin Mừng của Chúa Kitô.    
                    

 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 15/05/22 
$ 3,044.00 

 

 
 
 

TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 

THÁNH LÊ BẢO TỊNH 
 

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.  
 
CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI A.C.T 

 

Kính gửi: Quý Phụ Huynh Học Sinh 
 

Để giúp con em đạt được kết quả cao trong điểm thi vào đại 
học, hầu các em dễ được nhận vào các trường (đại học) tốt 
cũng như dễ được nhận học bổng hơn, Hội V.A.T.E.P có lớp 
Hướng Dẫn Luyện Thi American College Test (A.C.T) trong 
Mùa Hè năm nay. 
 

Chương trình học kéo dài 8 tuần, vào các sáng Thứ Bảy, 
bắt đầu vào Thứ Bảy, ngày 4 Tháng 6, Năm 2022. 

Lệ phí là $125 và chỉ nhận 20 em học sinh từ lớp 10 đến lớp 12. 
 

Để ghi danh, xin vui lòng liên lạc với 
Anh Henry Hải Hoàng:  504-296-6990 hoặc 

Anh John-Hòa:  504-583-5294 
 
 
 
 

 

LỚP THÊM SỨC 
 

 
1. Trần Austin 
2. Trần Ethan 
3. Trần Alexander 
4. Trần Madelyn 
5. Phạm Duyên 
6. Nguyễn Nhật-Vy 
7. Alyssa Đinh 

 
 

Giáo xứ hân hoan chúc mừng các em đã được lãnh Bí Tích 
Thêm Sức vào ngày Thứ Ba, ngày 17/5/22, tại Nhà Thờ Giáo 
Xứ Đức Mẹ Lên Trời do Đức Giám Mục Phó Fernand J. Cheri 
đặt tay và xức dầu.   
 

Giáo Xứ chân thành cám ơn Sơ Lê Thủy và Thầy Joseph đã 
hướng dẫn và giúp chuẩn bị tâm hồn các em để lãnh nhận sự 
trọn vẹn của các ơn Chúa Thánh Thần.   
 

Chúng ta cảm tạ Chúa Thánh Thần đã đổ tràn bảy ơn của Ngài 
vào lòng các em.  Nguyện xin cho các em luôn kiên vững trong 
đời sống đức tin nhờ Ơn Chúa Thánh Thần mà các em lãnh 
nhận trong Bí Tích Thêm Sức. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

NHÂN THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ 
 

(Tiếp theo) 
 

Công đồng chung Vatican 2 phê 
bình những sự thái quá giả tạo, và 
nhắn nhủ các nhà thần học cũng 
như các vị rao giảng Lời Chúa hãy 
thận trọng, đừng rơi vào chỗ thái 
quá, trong việc đề cao phẩm giá đặc 
biệt của Mẹ Maria, và Công đồng 
nhiệt liệt khuyến khích các tín hữu 
hãy học hỏi Thánh Kinh, các tác 
phẩm của các Giáo phụ và các 
thánh tiến sĩ hội thánh, cũng như 
phụng vụ la tinh và đông phương, để trình bày một cách đúng 
đắn về chức vụ và những đặc ân của Đức Trinh nữ Maria. Chức 
vụ và đặc ân này luôn luôn có mục tiêu là Chúa Kitô, Người là 
nguồn mạch của mọi chân lý, sự thánh thiện và lòng sùng mộ. 
Đức Phaolô 6 thì khuyến khích các tín hữu hãy noi gương Mẹ 
Maria, biến cuộc sống của mình thành một việc thờ phượng 
dâng lên Thiên Chúa, việc thờ phượng này bao trùm và ảnh 
hưởng trên toàn cuộc sống. 
 

Thánh Têrêxa Hài Đồng 
 

Trước đó, thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trong cuốn “Tự 
Thuật”, cũng đã than phiền rằng có những nhà giảng thuyết và 
thần học mô tả sự thánh thiện và các nhân đức của Mẹ Maria 
với những thành ngữ cao vời quá đến độ các tín hữu cảm thấy 
nản chí không dám noi theo mẫu gương của Mẹ nữa. 
 

Vài ngày trước khi qua đời, thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu 
đã thốt lên: “Ôi, tôi yêu mến Đức Mẹ dường nào! Giả sử tôi là 
linh mục, tôi sẽ nói mọi sự tốt đẹp về Mẹ... Người ta thường 
trình bày Đức Mẹ như một nhân vật siêu phàm không thể đến 
gần được. Cần trình bày Ngài như một vị mà chúng ta có thể 
noi gương bắt chước được. Ngài là người Mẹ hơn là Nữ vương! 
Tôi đã nghe có người nói vinh quang của Mẹ làm lu mờ tất cả 
các thánh, giống như mặt trời khi mọc lên làm biến tan các vì 
sao! Trời ơi, điều đó kỳ quặc quá! Một người Mẹ lại làm biến 
tan vinh quang của con cái mình sao! Tôi nghĩ ngược lại và tôi 
tin rằng chính Mẹ là người càng làm tăng vinh quang của các 
tín hữu con cái Ngài... Tôi nghĩ cuộc đời của Đức Mẹ rất đơn 
sơ” (“Truyện một tâm hồn”, chương 12). 
 

Quả thực, những lời trên đây của thánh nữ Têrêxa Hài đồng là 
một phản ứng đối với những tác giả trình bày về Mẹ Maria một 
cách quá cao vời làm cho Mẹ trở nên xa lạ với phàm nhân. 
 

Sự kiện Giáo hội đề nghị các tín hữu noi gương Mẹ Maria trên 
con đường đời, không hề mâu thuẫn với giáo huấn từ trước đến 
nay về nghĩa vụ các tín hữu phải noi gương Chúa Kitô. Noi 
gương Mẹ Maria không hề mâu thuẫn với sự theo gương Chúa 
Kitô, trái lại càng mang lại cho chúng ta một phương thế dễ 
dàng và chắc chắn hơn để kết hiệp với Chúa Kitô và đạt tới sự 
thánh thiện mà ngài đã mời gọi các tín hữu. Về điểm này, cũng 
trong tông huấn “Signum Magnum”, Đức Phaolô 6 đã quả 
quyết: “Sự noi gương Đức Trinh Nữ Maria chẳng những không 
làm cho tâm hồn các tín hữu xa rời sự trung thành bước theo 
Chúa Kitô, trái lại càng làm cho sự theo Chúa trở nên đáng yêu 
và dễ dàng hơn; bởi vì Mẹ Maria là đấng luôn chu toàn thánh ý 
Thiên Chúa, nên hơn ai hết, Mẹ đáng được lời khen ngợi của 
Chúa, khi Người nói với các môn đệ: “Ai làm theo ý Cha ta 
đấng ở trên trời, thì người ấy chính là anh em, chị em và là mẹ 
của Ta”. 

G. Trần Đức Anh, O.P. 

THÔNG BÁO 

CHÚC MỪNG 


