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  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 XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C 

Ngày 17 Tháng 7 Năm 2022 - Số 347 

 
 

NHƯ LÒNG CHÚA MONG MUỐN 
Chúa Giê-su nói: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng về nhiều chuyện quá! 
Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị 

lấy đi.” (Lc 10,41-42) 
 

Suy niệm:  Triết gia Gabriel Marcel, trong một vở kịch, đã dựng cảnh một người vợ nhất 
quyết tặng chồng cô nhân ngày sinh nhật một đôi giày mà cô ưa thích, mặc dù trước đó, 
chồng cô bỗng nhiên bị tai nạn phải cưa đi đôi chân. Chồng cô không cần đôi giày nữa, 
nhưng cô vẫn tặng vì đó là đôi giày cô ưa thích. Thật giống với tình huống của cô Mác-ta ở 
đây. Cô lo lắng tất bật để thết đãi Chúa một bữa ăn thật thịnh soạn. Nhưng cô không hiểu 
rằng Thầy Giê-su đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem để chịu chết. Ngài đang phải chiến 
đấu nội tâm căng thẳng. Và ngoài kia, nơi đền thờ, biết bao nhiêu mũi dùi thù địch đang 
chĩa vào Ngài. Điều Ngài tìm kiếm nơi tổ ấm Bê-ta-ni-a này là một chốn yêu thương, một 
nguồn an ủi cảm thông, một sự lắng nghe, chia sẻ. Cô Mác-ta yêu Chúa. Nhưng cô không 
hiểu Chúa. Cô yêu Chúa theo kiểu của cô. Cô Ma-ri-a cũng yêu Chúa nhưng cô hiểu Chúa. 
Nên cô đã chọn điều Chúa mong muốn. 
 

Mời Bạn:  Bạn có bao giờ tìm hiểu điều Chúa muốn tôi làm cho Ngài bây giờ là gì? Bạn 
hãy tìm cho ra điều đó và hãy làm theo ý muốn của Ngài và làm theo cách Ngài mong 
muốn. 
 

Sống Lời Chúa:  Thường xuyên tâm niệm “làm điều tốt như lòng Chúa mong muốn”. 
 

Cầu nguyện: Đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi…” 



  

 

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 17/07/2022 - 24/07/2022 
 

 17/07 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN   
 18/07 Thứ Hai - Thánh Camillus de Lellis, Linh Mục, Lễ Nhớ 

19/07 Thứ Ba - Ngày trong tuần XVI Thường Niên 

20/07 Thứ Tư - Thánh Apôllinarê, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ 

 21/07 Thứ Năm - Thánh Lôrenxô Bơrinđixi, Linh Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ 

22/07 Thứ Sáu - Thánh Maria Mađalêna, Lễ Kính 

23/07 Thứ Bảy - Thánh Bighítta, Nữ Tu, Lễ Nhớ 

24/07 CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN   
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài đọc 1.  St 18, 1-10:  Ông Ápraham đã niềm nở mời các sứ thần Chúa vào nhà và thết đãi 
nồng hậu, nên được Chúa thưởng cho sinh con trong lúc ông và vợ ông đã già. 
 
Bài đọc 2.  Cl 1, 24-28:  Thánh Phaolô đang bị cầm tù khổ sở, ông vui mừng vì được thông 
phần vào công cuộc cứu rỗi của Chúa. Ðó là cách ông tiếp đón Chúa để nêu gương cho 
chúng ta. 
 
Tin Mừng.  Lc 10, 38-42: Cầu nguyện là một đề tài lớn trong Tin Mừng của Thánh Luca. 
Thánh Luca thuật lại câu chuyện của hai chị em Mata và Maria hân hoan tiếp Chúa vào nhà. 
Mata lo thiết đãi Chúa, còn Maria ngồi nghe Chúa. 

 

TIN MỪNG:  Lc 10, 38-42 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia.  Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào 
nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a.  Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người 
dạy. Còn cô Mác- ta thì tất bật lo việc phục vụ.  Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để 
mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa 
đáp: “Mác-ta!  Mác-ta ơi!  Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần 
mà thôi.  Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.                       

 
Luke 10, 38-42 
 
A Reading from the Holy Gospel according to St. Luke 
 
Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. 
 

She had a sister named Mary who sat beside the Lord at his feet listening to him speaks. 
 

Martha, burdened with much serving, came to him and said, “Lord, do you not care that my 
sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me.” 
 

The Lord said to her in reply, “Martha, Martha, you are anxious and worried about many 
things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part and it will not be 
taken from her.” 
 
The Gospel of the Lord. 
 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 10/07/22 
$ 3,535.00 

 

 
 

TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 
THÁNH LÊ BẢO TỊNH 

 

Ghi danh cho niên khóa 2022-2023.   
 

Học phí cho toàn niên học bao gồm:  sách giáo khoa Việt Ngữ 
và Giáo.  Học phí:  $120.00 cho mỗi học sinh.  Học sinh thứ tư 
(4) trong một gia đình (cùng cha mẹ) sẽ được miễn học phí.   
 

Chương Trình Ghi Danh: 
Ngày: Chúa Nhật, ngày 24 tháng 7, 2022 - sau thánh lễ 

Chúa Nhật, ngày 31 tháng 7, 2022 - sau thánh lễ 
 

Ngày Khai Giảng:  Thứ Bảy, ngày 10 tháng 9, 2022 
Giờ học:     3:30 PM - 5:30 pm. 
 

Mọi chi tiết xin liên lạc Sơ Kim Dung số 504-505-8995 hoặc 
email:  baotinhle46@gmail.com. 

 
DÂNG TIỀN ĐỢT II 

 

Vào ngày 30 – 31 tháng 7 sẽ có Nữ Tu Bác Ái Seton Hill (The 
Sisters of Charity of Seton Hill) đến giáo xứ chúng ta xin 
quyên góp cho sứ vụ truyền giáo của các Sơ ở Trung Quốc, Đại 
Hàn và Ecuador (quốc gia Nam Mỹ).  Đây là sứ vụ truyền giáo 
mà Địa Phận gửi tới mỗi giáo xứ hằng năm - thỉnh cầu sự giúp 
đỡ về vật chất để các nhà truyền giáo có phương tiện duy trì 
việc truyền bá Phúc Âm và san sẻ tình thương của Chúa đến 
với những người kém may mắn.  Xin quý ông bà, anh chị em 
hãy rộng lượng để các nữ tu có khả năng tài chánh chăm lo việc 
truyền giáo thay cho chúng ta để Nước Chúa được lan rộng 
khắp nơi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giáo Xứ nhận được tin Bà Maria TRẦN 
THỊ NGÁT (NGHỆ) đã an nghỉ trong 
Chúa - Thứ Ba, ngày 12 tháng 7 năm 
2022.  Hưởng thọ 84 tuổi.   
 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà 
thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Lên Trời vào sáng 
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2022.  

 

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

THÁNH NỮ MARIA GORETTI, QUA 
BẢY MƯƠI NĂM HƯƠNG THƠM 

THÁNH THIỆN 
 

(Tiếp theo) 
 

Di sản để lại của Thánh nữ cho 
thế giới hôm nay 
 

Ngày nay cũng như khi đó, Giáo 
hội đề cử vị thánh tử đạo bé nhỏ 
như một mẫu gương để noi theo về 
đức khiết tịnh, đặc biệt là dành cho 
giới trẻ. Tuy nhiên, trong thời đại 
của chúng ta, có rất ít sự sẵn lòng 
để đón nhận chiều kích này. Lời 
chứng bằng chính sự tử đạo của 
mình, thánh Maria Goretti đã chỉ ra 
cho chúng ta thấy một khía cạnh 
quan trọng đó là: ý nghĩa về phẩm 
giá và ý nghĩa về sự liêm chính của một con người. Ý nghĩa 
của giá trị lương tâm con người trước những người khác và 
trước Thiên Chúa. Những khía cạnh này ngày càng thể hiện rõ 
ràng hơn trong thời đại mà phụ nữ được coi là đối tượng có thể 
bị loại bỏ mà không có quá nhiều sự can thiệp và bảo vệ, thậm 
chí với bạo lực cực đoan. 
 

Tha thứ và hoán cải, những phép lạ của Ân sủng 
 

Sự tha thứ mà thánh Maria Goretti dành cho kẻ đã hạ sát mình 
đã làm trổ sinh hoa trái là sự hoán cải của Alessandro Serenelli, 
kẻ đã hãm hại và tước đi mạng sống của thánh nữ. Alessandro 
bị tuyên án 30 năm tù khổ sai lưu đày vì tội cố sát. Sau khi thụ 
án, anh đã tìm đến nhà Goretti gặp bà Assunta, mẹ của thánh 
nữ để xin được tha thứ. Với lòng nhân hậu bà đã đón tiếp và 
mời anh ở lại dùng bữa cơm thân mật với gia đình, đúng ngày 
sinh nhật của Goretti năm 1937. Anh cũng đã có mặt tại quảng 
trường thánh Phê-rô tham dự lễ phong thánh của Maria Teresa 
Goretti cùng với bà Assunta. Sau đó, anh đến xin làm lao công 
trong một tu viện dòng Phanxicô: để sống cuộc đời hoán cải và 
đền tội. Có thể thấy rằng, hai phép lạ đã xảy ra khi sự tha thứ 
làm nảy sinh ơn hoán cải. Khả năng tha thứ xuất phát từ ân 
sủng của Thiên Chúa và sự quảng đại của một tâm hồn thánh 
thiện, liêm chính đã thúc đẩy Maria Goretti nói những lời này: 
“Tôi muốn kẻ giết tôi cũng được như tôi trên Thiên Đàng”. 
 

Hoài Thương - CTV Vatican News 
 

https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2020-07/thanh-nu-
maria-goretti.html 

 

       

THÔNG BÁO 

PHÂN ƯU 


