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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 XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM C 

Ngày 3 Tháng 7 Năm 2022 - Số 345 

SỨ VỤ CẤP BÁCH  
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa 

về. Anh em hãy ra đi.” (Lc 10,2-3) 
 

Suy niệm:  Đức Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, vì “Cha của Thầy cũng là Cha 
của anh em” (Ga 20,17); và như thế mọi người là anh em với nhau. Thế nhưng, có những 
người con chưa biết Cha mình, giống như những đứa con, vì lý do nào đó, đã bị lạc mất 
cha. Trong gia đình nhân loại này, vì chưa nhận Chúa là Cha nên nhiều người chưa nhận 
nhau là anh em. Đòi hỏi cấp bách là làm thế nào để những anh chị em đang bị “lạc” được 
nhận biết Cha, và để mọi người nhận biết nhau là anh chị em nhận ra mình đều là con cái 
trong gia đình Thiên Chúa. Ước muốn cấp bách này giống như đồng lúa chín vàng phải thu 
hoạch ngay, nếu để chậm trễ, lúa sẽ rụng rơi và hư mất. 
 

Mời Bạn:  Chúa Giêsu thao thức trước “đồng lúa chín mà thiếu thợ gặt.” Người môn đệ 
Chúa có thao thức thế không? Ngài đã ra lệnh cho các tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng cho 
mọi dân tộc đến nay đã 2.000 năm, thế nhưng số người tin theo Chúa chỉ khoảng 1/3 dân số 
thế giới. Riêng tại Việt Nam, số người tin Chúa chưa đầy 10%. Thế giới, cách riêng đất 
nước, dân tộc Việt Nam như đồng lúa chín vàng đang là lời kêu gọi thúc bách và thách đố 
cho chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì? 
 

Sống Lời Chúa:  Đưa lời cầu cho lương dân vào lời cầu nguyện và đưa việc thăm viếng, 
chia sẻ với anh em lương dân vào chương trình hành động hằng ngày. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa giao cho chúng con sứ vụ loan báo Tin Mừng cho anh 
em lương dân. Xin cho chúng con lòng nhiệt thành với sứ vụ cao quý này. 



  

 

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 7:  Cầu cho những người cao niên.  Chúng ta cầu 
nguyện cho những người cao niên, những người đang nắm giữ cội nguồn và lịch sử 
của dân tộc; mong rằng kinh nghiệm và sự hiểu biết của họ giúp cho giới trẻ biết 
hướng vọng về tương lai với hy vọng và trách nhiệm. 

 
 

Tuần Lễ 3/07/2022 - 10/07/2022 
 

 3/07 CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN   

 4/07 
Thứ Hai - Thánh Nữ Êlisabét Bồ Đào Nha, Tu Sĩ, Lễ Nhớ 
� Ngày Độc Lập tại Hoa Kỳ (Independence Day) 

 

5/07 Thứ Ba - Thánh Antôn Maria Dacaria, Linh Mục, Lễ Nhớ 

6/07 Thứ Tư - Thánh Maria Gorétti, Trinh Nữ, Tử Đạo, Lễ Nhớ 

 7/07 Thứ Năm - Tuần XIV Thường Niên 

8/07 Thứ Sáu - Tuần XIV Thường Niên 

9/07 Thứ Bảy - Thánh Âutinh Zhao Rong, Linh Mục, Tử Đạo và Các Bạn, Tử Đạo 

10/07 CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN   
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài đọc 1.  Is 66, 10-14:  Chúa sai ngôn sứ Isaia đến báo cho dân Chúa biết: Người sẽ 
thương cứu vớt họ như mẹ hiền âu yếm con thơ. Người sẽ làm tất cả giúp họ, như lòng họ 
mong ước. 
 
Bài đọc 2.  Gl 6, 14-18:  Thánh Phaolô tuyên bố thập giá Chúa Kitô là niềm vinh dự và là ơn 
cứu độ của con người. Làm bất cứ việc gì cũng cần phải trông cậy vào thập giá Chúa. 
 
Tin Mừng.  Lc 10, 1-12.17-20: Chúa Giêsu 72 môn đệ đi giảng đạo, dặn các ông xin Chúa 
Cha ban thêm người truyền giáo, đồng thời dạy các ông sống khiêm tốn và nghèo khó. 

 

TIN MỪNG:  Lc 10, 1-12.17-20 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người 
một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:  
 

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.  Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.  
Anh em hãy ra đi.  Này Thầy sai anh em đi như con chiên đi vào giữa bầy sói. Đừng mang 
theo túi tiền, bao bị, giầy dép.  Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước 
tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’ Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh 
em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, 
và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. 
Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.  Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn 
những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với 
họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.’  Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta 
không tiếp đón, thì anh em hãy ra các quảng trường mà nói: ‘Ngay cả bụi trong thành các 
ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin gũi trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết 
điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.’ Thầy nói cho anh em hay:  trong ngày ấy, thành 
Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.” 
 

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng 
phải khuất phục chúng con.” Đức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp 
từ trời sa xuống.  Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi 
thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ 
thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.                       

 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 26/06/22 
$ 2,762.00 

 

 
 
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. 
 

18.  GĐ Ẩn Danh 200.00 
 

TỔNG CỘNG = 
 

$ 17,900.00 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đức Giáo Hoàng Ca Ngợi Các Gia Đình, 
Tấn Công Văn Hóa Lãng Phí Sau Khi Phán 

Quyết Roe Chống Wade Bị Lật Nhào 
 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự cuộc gặp gỡ với các gia 
đình thế giới vào hôm thứ Bảy và kêu gọi họ tránh xa những 
quyết định “ích kỷ”, thờ ơ với cuộc sống khi ngài kết thúc một 
cuộc gặp gỡ lớn ở Vatican một ngày sau khi Tòa án Tối cao 
Hoa Kỳ lật nhào phán quyết Roe chống Wade. 
 

Đức Phanxicô đã không đề cập đến phán quyết của Tối Cao 
Pháp Viện, cũng không đề cập rõ ràng đến việc phá thai trong 
bài giảng của mình. Nhưng ngài đã sử dụng những từ thông 
dụng mà ngài đã đưa ra trong suốt triều giáo hoàng của mình 
về sự cần thiết phải bảo vệ các gia đình và lên án “văn hóa lãng 
phí” mà ngài tin là lý do đằng sau sự chấp nhận của xã hội đối 
với việc phá thai. 
 

Ngài nói: “Chúng ta đừng để gia đình bị đầu độc bởi độc tố của 
ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân, văn hóa thờ ơ và lãng phí ngày nay, 
và kết quả là đánh mất chính DNA của nó, vốn là tinh thần 
chào đón và phục vụ”. 
 

Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng một số cặp vợ chồng cho phép nỗi 
sợ hãi và lo lắng của họ “cản trở mong muốn mang lại cuộc 
sống mới trên thế giới”, và kêu gọi họ đừng bám vào những 
ham muốn ích kỷ. 
 

“Anh chị em đã được yêu cầu đừng có những ưu tiên khác, 
đừng ‘nhìn lại’ cuộc sống trước đây, sự tự do trước đây của anh 
chị em, với những ảo tưởng lừa dối của nó”. 
 

Đức Phanxicô đã mạnh mẽ ủng hộ việc Giáo Hội phản đối phá 
thai, coi đó là việc “thuê một sát thủ để giải quyết vấn đề”. 
Đồng thời, ngài cũng bày tỏ sự cảm thông đối với những phụ 
nữ đã phá thai và giúp họ hoán cải sau khi đã thực hiện thủ 
thuật này. 
 

Giáo Hội Công Giáo cho rằng sự sống bắt đầu từ lúc thụ thai và 
phải được bảo vệ, che chở cho đến khi chết tự nhiên. 
 

Đức Phanxicô đã đọc bài giảng của mình tại quảng trường 
Thánh Phêrô chật cứng vào cuối buổi Gặp gỡ Gia đình Thế 
giới, một hội nghị bốn ngày được tổ chức vài năm một lần 
nhằm mục đích giúp các nhân viên mục vụ Giáo Hội chăm sóc 
tốt hơn cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình khó khăn. 
 

Đức Hồng Y Kevin Farrell, tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình 
và Cuộc sống đã cử hành thánh lễ bế mạc trước hàng chục 

nghìn người vì Đức Phanxicô bị đau đầu gối nặng khiến ngài 
khó đứng trong thời gian dài. 
 

Đức Giáo Hoàng ngồi bên cạnh bàn thờ và ngồi trong suốt bài 
giảng của ngài, mặc dù ngài có thể dễ dàng đứng lên khi nghe 
đọc Tin Mừng và những khoảnh khắc khác với sự trợ giúp của 
một cây gậy. 
 

Vatican hoan nghênh phán quyết hôm thứ Sáu lật ngược Roe 
kiện Wade, là phán quyết năm 1973 cung cấp các biện pháp 
bảo vệ hiến pháp cho việc phá thai ở Hoa Kỳ. Động thái này 
mở ra cánh cửa cho các tiểu bang riêng lẻ cấm hoặc hạn chế 
việc tiếp cận phá thai, với lệnh cấm hiện dự kiến ở khoảng một 
nửa số tiểu bang của Hoa Kỳ nơi có các thống đốc là đảng viên 
Cộng Hòa. 
 

Cơ quan đạo đức sinh học chính của Tòa thánh, Học viện Giáo 
hoàng về Sự sống, cho biết họ “thách thức toàn thế giới” mở lại 
cuộc tranh luận về sự cần thiết phải bảo vệ sự sống. Phá thai là 
hợp pháp ở Ý và hầu hết Âu Châu. 
 

Trong một bài xã luận hôm thứ Bảy có tựa đề “Vì cuộc sống, 
luôn luôn”, Giám đốc biên tập của Vatican, Andrea Tornielli, 
đã kêu gọi cuộc tranh luận đó chuyển từ tư tưởng phân cực 
sang một cuộc đối thoại có tính đến những lo ngại về tỷ lệ tử 
vong ở các bà mẹ và giúp đỡ phụ nữ, đặc biệt là những người 
nghèo, với chế độ nghỉ phép có lương của cha mẹ và các hỗ trợ 
khác khi họ đưa trẻ em đến với thế giới. 
 

Tornielli viết: “Luôn luôn vì sự sống, cũng có nghĩa là bảo vệ 
nó trước mối đe dọa từ súng đạn, thứ đã trở thành nguyên nhân 
hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và thanh thiếu niên ở Mỹ. 
 

Đức Hồng Y Farrell, trong lời phát biểu bế mạc vào cuối thánh 
lễ, cám ơn Đức Phanxicô về nhiều sáng kiến có lợi cho các gia 
đình, đặc biệt là trích dẫn giáo huấn của ngài về giá trị của ông 
bà và “nhiều lời tuyên bố bảo vệ sự sống” của ngài. 
 

Đặng Tự Do 
https://vietcatholic.net/News/Html/276775.htm 

 
 

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. 
 

 
 

 
 
       

TRI ÂN 


