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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 XV THƯỜNG NIÊN – NĂM C 

Ngày 10 Tháng 7 Năm 2022 - Số 346 

 

NHÂN HẬU LÀ BIẾT THƯƠNG XÓT 
“Ai là người thân cận với người với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?... Chính là kẻ đã 

thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” (Lc 10,36-37) 
 

Suy niệm:  Trong bối cảnh người Do Thái và cư dân miền Sa-ma-ri đang coi nhau như thù 
địch, dù họ có chung một tổ phụ, Chúa Giê-su đưa ra câu chuyện một người Sa-ma-ri để 
làm mẫu gương về lòng nhân hậu. Trong khi những bậc chức sắc của đạo Do Thái nhắm 
mắt làm ngơ trước người bị cướp trấn lột, và bị đánh đập nằm bên đường “dở sống dở chết” 
thì một người Sa-ma-ri đi ngang qua, gạt bỏ mọi định kiến, chỉ thấy trước mắt mình đây là 
một người anh em đáng thương, đang cần được giúp đỡ. Bất chấp nguy hiểm, ông dừng lại, 
và ngay lập tức, ông có những hành động cụ thể để sơ cứu, và còn gửi nạn nhân ở lại nơi 
quán trọ để tiếp tục chăm sóc. 
 

Mời Bạn:  Để trả lời cho câu hỏi của người thông luật: ai là người thân cận mà ta phải yêu 
thương, Chúa Giê-su kể câu chuyện người Sa-ma-ri nhân hậu với lời kết: “Hãy đi và làm 
như vậy.” Nhân hậu là biết xót thương không chỉ bằng lời lẽ mà bằng việc làm cụ thể. Một 
chút lắng lòng xem ta có dám trả giá khi chọn lựa làm điều tốt? Có dám tháo dỡ mọi rào 
cản của tự ái, sự thù hận để yêu thương và giúp đỡ anh chị em? Có dám gánh chịu những 
phiền toái, hệ luỵ, thậm chí những thiệt thòi khi dấn thân phục vụ tha nhân? 
 

Sống Lời Chúa:  Chuyên cần “làm việc thiện, không sờn lòng nản chí” (x. 2Tx 3,13), đặc 
biệt, đối với người mình không mấy thiện cảm. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa luôn dùng mọi cách dạy chúng con sống 
yêu thương để trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa ở giữa thế gian. 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 7:  Cầu cho những người cao niên.  Chúng ta hãy 
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 10/07/2022 - 17/07/2022 
 

 10/07 CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN   
 11/07 Thứ Hai - Thánh Biển Đức, Viện Phụ, Lễ Nhớ 

12/07 Thứ Ba - Tuần XV Thường Niên - Thánh Anê Lê Thị Thành 
• Bổn Mạng Hội Các Chị Mẹ Công Giáo 

13/07 Thứ Tư - Thánh Henricô, Lễ Nhớ 

 14/07 Thứ Năm - Thánh Kateri Tekakwitha, Trinh Nữ, Lễ Nhớ 

15/07 Thứ Sáu - Thánh Bônaventura, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ 

16/07 Thứ Bảy - Đức Mẹ Núi Cát-minh, Lễ Nhớ 

17/07 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN   
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài đọc 1.  Đnl 30, 10-14:  Giới răn Chúa không phải là những gì xa lạ, vượt quá sức con 
người, nhưng được ghi khắc trong lòng mọi người, để họ tuân giữ dễ dàng. 
 
Bài đọc 2.  Cl 1, 15-20:  Mọi vật đều được tạo thành nhờ Ðức Kitô,là đầu Hội Thánh và là 
trưởng tử mọi loài. Nhờ máu Người đổ ra mà muôn vật được giao hòa với Thiên Chúa. 
 
Tin Mừng.  Lc 10, 25-37: Tin Mừng hôm nay thuật lại người Samari nhân lành đã thương 
giúp kẻ bị cướp, để dạy chúng ta đức bác ái huynh đệ: thương yêu giúp đỡ hồn xác mọi 
người bằng việc làm cụ thể. 

 

TIN MỪNG:  Lc 10, 25-37 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Một hôm, có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi Người rằng: “Thưa 
Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã 
viết gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của 
ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận 
như chính mình.” Đức Giêsu bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được 
sống.” 
 

Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: “Nhưng 
ai là ngưòi thân cận của tôi?” Đức Giêsu đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-
khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để 
mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. 
Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, 
cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, 
thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy 
và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm 
sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có 
tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” Vậy theo ông nghĩ, trong 
ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” Người thông 
luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giêsu bảo ông 
ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.                       

 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 3/07/22 
$ 3,000.00 

 

 
 
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. 
 
19. GĐ Ẩn Danh 100.00 
20. Chị Trần Đào Truyền Maria 500.00 
21. ÔB Huỳnh Căn - Tĩnh 500.00 

 

TỔNG CỘNG = 
 

$ 19,000.00 
 
Ân Nhân Nhà Thờ  
GĐ Trần – Bùi $ 5,000.00 
   
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. 
 

 
 
 
 

MỪNG BỔN MẠNG 
HỘI CÁC CHỊ MẸ CÔNG 

GIÁO – GX ĐMLT 
 

Cha Chánh Xứ và toàn thể cộng đoàn 
Giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời xin chúc 
mừng đến Hội Các Chị (Bà) Mẹ Công 

Giáo của giáo xứ nhân dịp quý hội mừng bổn mạng thánh quan 
thầy Anê Lê Thị Thành. Có thể nói đây là một trong những 
đoàn thể Công Giáo Tiến Hành hữu hiệu dành riêng cho các 
người Mẹ Công Giáo - nhằm thăng tiến đời sống hôn nhân, nỗ 
lực thánh hóa bản thân hầu trở nên người Mẹ Công Giáo đạo 
đức, gương mẫu trong gia đình và ngoài xã hội cũng như góp 
phần đắc lực xây dựng Giáo hội.  
 

Mặc dù quý chị trong giáo xứ chúng ta rất tất bật chăm lo cho 
đời sống gia đình nhưng noi gương Mẹ Maria và thánh Quan 
Thầy, quý chị luôn sẵn sàng nói lời “xin vâng” - nhận lãnh 
trách nhiệm mà giáo xứ trao phó.   Giáo xứ luôn trân trọng và 
ghi ơn những hy sinh mà quý chị đã đóng góp trong suốt nhiều 
thập niên qua.  
 

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria, qua lời chuyển cầu của Thánh 
Anê Lê Thị Thành, tuôn đổ muôn hồng phúc trên quý chị và 
gia đình. Xin Chúa ban cho quý chị và gia đình được nhiều sức 
khoẻ, ơn Khôn ngoan, Can đảm và Hy sinh để xây dựng một 
gia đình Công Giáo Thánh Thiện theo gương thánh Bổn Mạng 
và phát huy giáo xứ trong sự hiệp nhất. Xin Chúa cũng ban 
thưởng Nước Trời cho những hội viên đã ra đi trước. Một lần 
nữa, cầu chúc quý chị và gia đình chan hoà niềm vui, an lành 
và hạnh phúc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÁNH NỮ MARIA GORETTI, QUA 
BẢY MƯƠI NĂM HƯƠNG THƠM 

THÁNH THIỆN 
 

Chứng tá về đức tin và tình yêu 
của vị thánh nữ tử đạo bé nhỏ bị 
giết chết ở tuổi mười hai trong một 
vụ cưỡng hiếp và được phong 
thánh vào năm 1950 bởi Giáo 
hoàng Piô thứ XII vẫn luôn tràn 
đầy sức sống cho đến ngày nay. 
Đức ông Crociata, giám mục 
Latina chia sẻ rằng: “Trong những 
niên đại này, khi mà những người 
phụ nữ bị đối xử bất công và bị 
loại bỏ bằng bạo lực tàn ác thì 
gương sáng của thánh nữ lại nhắc 
nhở chúng ta về tầm quan trọng 
của nhân phẩm con người và về sự 
liêm chính”. 
 

Trong năm đại dịch này, đã có ba kỷ niệm đặc biệt để tưởng 
nhớ về thánh nữ Maria Goretti. Đầu tiên chính là ngày kỷ niệm 
tròn bảy mươi năm Đức Giáo Hoàng Piô thứ XII tuyên bố nâng 
vị thiếu nữ của chúng ta lên bậc hiển thánh. Đó là ngày 24 
tháng 6 năm 1950, Năm Thánh sau Thế chiến thứ II, Đức Giáo 
hoàng Piô thứ XII đã chỉ ra cho cả thế giới thấy gương sáng 
của vị tử đạo nhỏ chỉ mới tròn mười hai tuổi, bị giết bởi một 
cậu bé hàng xóm của mình, trong một vụ cưỡng bức và bạo 
hành mà thánh nữ đã dùng tất cả sức lực tuổi trẻ của mình để 
chống đỡ. Thứ hai là kỷ niệm 130 năm ngày sinh của thánh nữ. 
Thánh Maria Teresa Goretti sinh vào ngày 16 tháng 10 năm 
1890, trong một gia đình nghèo và đạo đức ở Corinaldo, một 
thị trấn nhỏ thuộc vùng Marche, nước Ý. Cha mẹ của thánh nữ 
vì muốn tìm kiếm may mắn và mưu cầu một cuộc sống tốt hơn 
đã quyết định chuyển đến vùng Latina, nơi mà thánh nữ đã trở 
thành vị thánh bảo trợ. Và còn có một kỷ niệm thứ ba không 
thể quên có liên quan đến một sự kiện đã mãi mãi ghi dấu ấn 
lịch sử của Giáo hội: đó là lần đầu tiên lễ phong thánh được 
diễn ra ở bên ngoài Vương cung thánh đường Thánh Phê-rô, tại 
quảng trường năm 1950, để chào đón vô số tín hữu và khách 
hành hương. Đã có khoảng 300 nghìn người hiện diện tại 
quảng trường thánh Phê-rô, theo những con số được ghi chép 
trong biên niên sử thời đó. 
 

Chạm đến trái tim của nhân loại 
 

Lễ phong thánh đó đã chạm đến trái tim của cả nhân loại. Đức 
ông Mariano Crociata, giám mục của Latina-Terracina-Sezze-
Priverno kể rằng: “Ngay sau lễ phong thánh đó, rất nhiều giáo 
xứ ở Mỹ Latinh, Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới đã được 
đặt theo tên của thánh nữ. Thậm chí ngày nay, nhiều khách 
hành hương nước ngoài vẫn tìm đến Nettuno, nơi thánh nữ 
Maria Goretti đã trút hơi thở cuối cùng, để hành hương. Hoặc 
đến thăm ngôi nhà nơi thánh nữ đã kiên vững giữ trọn nhân đức 
và tử đạo. Thánh nữ chết tại bệnh viện Nettuno, và nơi đó đã 
được xây cất một nơi thánh và việc coi sóc nơi thánh được ủy 
thác cho các cha Dòng Thương Khó Chúa Giê-su (hay còn gọi 
là Dòng Passionist). Sự kiện năm đó đã động chạm cách sâu 
sắc đến trái tim nhân loại bởi vì đó là câu chuyện về một cô bé 
dù nhỏ tuổi nhưng đã có lòng can đảm mạnh mẽ để trung kiên 
với Chúa và với chính mình”. 

(Còn tiếp) 
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CHÚC MỪNG 


