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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 XII THƯỜNG NIÊN – NĂM C 

Ngày 19 Tháng 6 Năm 2022 - Số 343 
 

LỄ MÌNH và MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 

CỘNG TÁC VIÊN CỦA PHÉP LẠ 
Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn 

vẹn năm cái bánh và hai con cá.” (Lc 9,13) 
 

Suy niệm:  Khi kể lại phép lạ bánh hóa nhiều lần thứ nhất này, các thánh sử đã cho thấy có 
những người thông phần vào công việc lạ lùng của Chúa. Thấy đám đông có nguy cơ phải 
đói, các môn đệ xin Thầy giải tán đám đông để “họ vào các làng mạc tìm chỗ trọ và kiếm 
thức ăn” vì các ông biết khả năng giới hạn của mình: chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. 
Thế nhưng Chúa lại bảo: “Chính anh em hãy lo cho họ ăn.” Vâng lời Chúa, các ông tổ chức 
đám đông thành nhóm năm mươi người một và cộng tác với Ngài phân phát cho dân lương 
thực được Chúa làm phép lạ hoá nên nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá ít oi đó. 
 

Mời Bạn:  Khi làm phép lạ, Chúa không làm theo lối ‘bao thầu trọn gói’ nhưng Ngài muốn 
con người cộng tác với Ngài tùy lượng ơn Chúa ban cho. Trong nhiều trường hợp, đức tin, 
sự quảng đại, lời cầu nguyện tha thiết, khiêm tốn của người đến xin là điều kiện để phép lạ 
xảy ra. Phép lạ là điểm hội tụ của những tấm lòng vàng: tấm lòng đầy từ bi nhân hậu của 
Chúa và tấm lòng của những ai thành tâm tin tưởng chạy đến kêu xin Chúa ra tay cứu giúp. 
 

Sống Lời Chúa:  Tôi có thể xây dựng một “Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ 
vụ” bằng những lời cầu nguyện, hy sinh nhỏ bé của tôi. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa không đi một mình, 
nhưng luôn có các môn đệ ở bên, cùng tham gia vào sứ vụ của Chúa. Xin Chúa cùng đi với 
con trên muôn nẻo đường đời và cho con biết dọn đường khai lối để Chúa đến với các tâm 
hồn đang khao khát tình yêu Chúa. 



  

 

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 6:  Cầu cho các gia đình.  Chúng ta cầu nguyện 
cho những gia đình Kitô giáo trên khắp thế giới; xin cho họ là hiện thân và trải 
nghiệm về tình yêu vô điều điện và tiến tới trong sự thánh thiện trong đời sống 
thường nhật. 

 
 

Tuần Lễ 19/06/2022 - 26/06/2022 
 

 19/06 
CHÚA NHẬT - LỄ MÌNH và MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 
� Bổn Mạng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể 
� Ngày Hiền Phụ 

 20/06 Thứ Hai - Ngày trong Tuần XII Thường Niên 

21/06 Thứ Ba - Thánh Luy Gondaga, Tu Sĩ, Lễ Nhớ 

22/06 
Thứ Tư - Thánh Gio-an Phi-sơ, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ; 
                Thánh Tô-ma Mô, Tử Đạo, Lễ Nhớ; 
                Thánh Pao-li-nô, Giám Mục Nôla, Lễ Nhớ 

 23/06 Thứ Năm - Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả, Lễ Trọng 

24/06 Thứ Sáu - Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lễ Trọng 

25/06 Thứ Bảy - Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Lễ Nhớ 

26/06 CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN   
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài đọc 1.  St 14, 18-20:  Thượng tế Menkisede đã dùng bánh và rượu để chúc tụng Thiên 
Chúa, là hình ảnh của Đức Giêsu sau này lấy chính Mình và Máu Thánh Người dâng lên 
Thiên Chúa Cha. 
 

Bài đọc 2.  Cr 9, 11-23-26:  Thánh Phaolô tông đồ đã truyền lại cho các tín hữu Côrintô 
những lời của Chúa Giêsu khi Ngài lập Bí Tích Thánh Thể. Ngài dạy các tín hữu hãy loan 
truyền việc này cho đến ngày Chúa Quang Lâm. 
 
Tin Mừng.  Lc 9, 11b-17: Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ từ  5 cái 
bánh và 2 con cá cho nhiều người được ăn no nê. 

 

TIN MỪNG:  Lc 9, 11b-17 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Hôm ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được 
chữa. 
 

Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho 
đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì 
nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” 
Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng 
con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức 
Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi 
người một.” Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giê-su 
cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho 
môn đệ để các ông đọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những 
miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng. 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.    
                    

 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 12/06/22 
$ 2,531.00 

 

 
 
 

MỪNG NGÀY HIỀN PHỤ 
 

Nhân ngày Hiền Phụ, giáo xứ kính chúc các bậc làm cha tinh 
thần cũng như những người bố, người cha có công sinh thành, 
dưỡng dục con cái, thật nhiều sức khoẻ và an vui trong cuộc 
sống để các bậc luôn là điểm tựa vững chắc cho con cái trong 
đời sống đức tin cũng như dẫn dắt gia đình trên đường đời.  
Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc và đồng hành cùng các bậc 
làm cha trong ngày Hiền Phụ hôm nay và mãi mãi. 
 

 
 
 

Từ “bố”, “ba”, “thầy” hay “cha” là những từ ngữ chúng ta 
thường dùng để gọi người đàn ông ở cương vị làm cha “bố” 
trong một gia đình tuỳ theo vùng miền địa phương.  Từ “cha” ở 
đây không hạn chế người có công sinh thành mà còn có những 
người bố, cha có công dưỡng dục mà những người con gọi để 
tỏ lòng tôn kính.  Chúng ta cùng tìm hiểu các từ này  bắt nguồn 
từ đâu trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.  
 

Trong cuốn Đất lề quê thói của tác giả Nhất Thanh Vũ Văn 
Khiếu viết trong chương Gia tộc rằng: từ “bố” là một biến âm 
của từ “bô”, có nguồn gốc từ chữ “父”, phiêm âm địa phương 
là “pē”, phiên âm chính thống là “Fù”, tương ứng với “Phụ”. 
Đây được xem là một trong những từ đầu tiên dân ta dùng để 
gọi người đàn ông có công sinh thành, như “thân phụ”.   
 

Ngoài “bố ” biến âm của từ “bô” còn có từ “bọ” (Người Quảng 
Bình). Ở miền Bắc, còn có từ “bõ” chỉ người đầy tớ già nuôi 
mình từ nhỏ thân thiết như cha mẹ. Còn người miền Nam lại 
gọi “vú bõ” với cha mẹ đỡ đầu trong Công giáo. 
 

Ngày xưa, con nhà có học, thi đỗ, làm quan hết thảy đều gọi 
cha bằng “thầy”. Ở đây muốn nhấn mạnh không chỉ có công 
sinh thành mà người đàn ông ấy còn có công dạy dỗ. Chữ 
“thầy” ấy cũng giống như chữ “nghiêm quân” trong Hán văn. 
Hoặc các tỉnh từ Nghệ Tĩnh trở ra Bắc, dù là con nhà ít học, 
dân dã, cũng gọi “bố” là “thầy”. 
 

Có một thời, người miền Bắc dùng hai chữ “cậu mợ” gọi cha 
mẹ như một cái mốt thời thượng thay vì gọi là “thầy u”, “thầy 
đẻ”… bị chế giễu là quê mùa. 
 

Đối với người miền Nam, người ta thường gọi “bố ” là “tía” 
hay “cha”. Đây là hai từ biến âm từ tiếng Trung  “爹” (với 
phiên âm là “Diē”) và được dùng quen thuộc trong cách xưng 
hô của con cái như là “cha mẹ”, “tía má”. 
 

Trên đây chỉ nêu ra những cách gọi điển hình, trong các sách 
còn ghi chép và định nghĩa rất nhiều cách gọi khác nhau dành 
để xưng hô với bố mẹ.  Dù là cách gọi nào thì hình ảnh người 
bố, người cha luôn thật vĩ đại trong lòng các con. 

Sưu Tầm 
 

 
 

Giáo Xứ nhận được tin Bà Maria TRẦN 
THỊ GÁI (PHÚ) đã được Chúa gọi về sáng 
Thứ Ba, ngày 14 tháng 6 năm 2022.  
Hưởng thọ 85 tuổi.   
 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà 
thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Lên Trời vào sáng 

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022.  
 

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

 
 
 
Giáo Xứ xin chân thành tri ân quý vị ân nhân đã hảo tâm ủng 
hộ cho việc thay máy lạnh Hội Trường Thánh Lê Bảo Tịnh. 
 

1. GĐ Ẩn Danh $ 10,000.00 
2. ÔB Trần Hiền - Khuy 300.00 
3. AC Tiên - Trúng 300.00 
4. GĐ Ẩn Danh 200.00 
5. AC Trần Thông - Cúc 100.00 
6. AC Trần Đính - Hoa 200.00 
7. Chị Nguyễn Chuộng 500.00 
8. GĐ Ẩn Danh 100.00 
9. GĐ Ẩn Danh 1,000.00 
10. Chị Phan Trần Thúy Vân 200.00 
11. Chị Monica Trần Mừng (Marrero) 1,000.00 
12.  Chị Trần Thanh (Lafayette, LA) 500.00 

 

TỔNG CỘNG = 
 

$ 14,400.00 
 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hồn 
Xác Lên Trời, ban muôn phúc lành và trả công cho Quý Ân 
Nhân và mọi người trong gia đình. 
 
 
 
 
 

    

KINH CẦU SỰ BẢO HỘ 
TRONG MÙA BÃO 

 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. 
Xin cho chúng con khỏi bị thiệt hại trong mùa mưa bão. 

Xin Mẹ khẩn giúp, che chở chúng con 
và nhà cửa khỏi mọi thảm hoạ thiên tai. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen. 
 
 
       

PHÂN ƯU 

TRI ÂN 

CHÚC MỪNG 


