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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 XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM C 

Ngày 7 Tháng 8 Năm 2022 - Số 350 

 

NHƯ NGƯỜI TÔI TỚ TRUNG TÍN 
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi 

ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” (Lc 12,35-36) 
 

Suy niệm:  Một triết gia nọ nói rằng “Con người sinh ra để chết”. Chúng ta không nghĩ như 
ông, vì con người sinh ra ở đời để sống, cái chết chỉ là một khoảnh khắc chuyển tiếp; cái 
chết không phải là dấu chấm hết của kiếp người mà là một bước tiến sang cuộc sống đời 
sau. Cái chết chắc chắn sẽ đến với từng người, nhưng lại đến cách bất ngờ, rất bất ngờ. 
Trong cuộc sống, để tránh những điều bất ngờ, chúng ta thường có sự chuẩn bị nhiều điều: 
binh lính tập trận, lính cứu hỏa thực tập chữa cháy… Trong bài Tin Mừng, để giúp ta chuẩn 
bị trước bất ngờ của sự chết, để khi sự chết đến, ta khỏi bất ngờ, Chúa làm như một người 
chủ đi vắng. Ta hãy có tư thế sẵn sàng như người đầy tớ ban đêm đợi chủ trở về, không 
phải với tâm trạng sợ sệt, nhưng tin tưởng và hy vọng. Chủ về bất cứ giờ nào cũng hài lòng 
vì thấy người tôi trung đang chu toàn nhiệm vụ. 
 

Mời Bạn:  Đừng chia cuộc sống thành những giây phút có Chúa hiện diện và Chúa đi xa. 
Bạn lúc nào cũng đang sống, đang làm việc dưới cái nhìn yêu thương chăm sóc của Chúa. 

 

Sống Lời Chúa:  Dù học hành tại trường, lao động tại xí nghiệp, buôn bán giữa chợ đời, 
thư giãn nơi giải trí, nghỉ ngơi tại gia đình, hãy luôn nhớ rằng mình đang hoạt động trong 
Chúa, theo tinh thần của con cái trung tín với Chúa. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con trưởng thành như những con người tự do 
thật sự, vì thế, Chúa ẩn mình mặc dù vẫn hiện diện bên chúng con. Xin cho chúng con luôn 
trung tín và sẵn sàng theo tinh thần của 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 8:  Cầu cho các doanh nghiệp nhỏ.  Chúng ta hãy 
cầu nguyện cho các doanh nghiệp nhỏ; trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã 
hội, họ có cách tiếp tục hoạt động và phục vụ cộng đồng của họ. 
  

Tuần Lễ 7/08/2022 - 14/08/2022 
 

 7/08 CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN   
 8/08 Thứ Hai - Thánh Đaminh, Linh Mục, Lễ Nhớ 

9/08 Thứ Ba - Thánh Têrêsa Bênêđícta Thánh Giá, Trinh Nữ Tử Đạo, Lễ Nhớ 

10/08 Thứ Tư - Thánh Lôrenxô, Phó Tế, Tử Đạo 

 11/08 Thứ Năm - Thánh Cơlara, Trinh Nữ, Lễ Nhớ 

12/08 
Thứ Sáu - Thánh Gioanna Phanxica Săngtan, Nữ Tu , Lễ Nhớ 
                 Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, Tử Đạo 
• Bổn Mạng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm 

13/07 Thứ Bảy - Thánh Ponxianô, Giáo Hoàng, Tử Đạo và  
                  Thánh Híppôlitô, Linh Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ 

14/08 CHÚA NHẬT - LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI   
• QUAN THẦY GIÁO  XỨ  

 

 

DẪN LỄ 
  

Bài đọc 1.  Kn 18, 6-9:  Bài đọc sau đây nhắc lại việc Chúa giải phóng dân Người khỏi nô lệ 
Ai Cập. Nhờ phép Rửa tội, chúng ta cũng được giải thoát khỏi tội lỗi, được hưởng phần gia 
nghiệp Quê Trời. 
 

Bài đọc 2.  Dt 11, 1-2. 8-19:  Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái nhắc lại những gương đức tin 
của ông Ápraham, Isaac, Giacóp và bà Sara. Nhờ tin vào Lời Chúa, các ngài đã được Chúa 
thưởng. 
 

Tin Mừng.  Lc 12, 32-48: Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta trước nguy cơ của cải vật chất, 
đồng thời dạy chúng ta tin tưởng tỉnh thức, chu toàn trách vụ hằng ngày, sẵn sàng chờ đợi 
Người đến cứu thoát chúng ta bất cứ lúc nào. 
 

TIN MỪNG:  Lc 12, 32-48 
 

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 

Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh 
em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 
 

“Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một 
kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 
Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. 
 

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn 
cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy 
đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào 
bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà 
còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ 
nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em 
cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” 
 

Bấy giờ ông Phêrô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi 
người?” Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt 
lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy 
đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh 
ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta 
mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến 
vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số 
phận với những tên thất tín. 
 

“Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị 
đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai 
đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” 
 

Tin Mừng của Chúa Kitô.    



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 31/07/22 
$ 2,677.00 

 

 

 
LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 

QUAN THẦY của GIÁO XỨ 
 

Lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm nay sẽ vào ngày 
Chúa Nhật, ngày 14 tháng 8.  Giáo xứ sẽ mừng kính Đức Mẹ 
trong hai Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 8:00 AM và 10:00 AM.  
 

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em nhắc nhở nhau tham dự Thánh 
Lễ thật đông đủ để chúng ta cùng nhau tôn vinh Đức Mẹ - xin 
Mẹ bầu cử cho gia đình và cho Giáo xứ chúng ta. 
 
Mừng Quan Thầy - Nhiều gia đình trong giáo xứ đi nghỉ hè 
trong mùa hè này nên không tham dự tiệc mừng được.  Vì vậy 
tiệc mừng Quan Thầy của giáo xứ năm nay sẽ vào sau Hội Chợ 
Lễ Tạ Ơn.     
 

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 
 

Thứ Hai, 15 tháng 8 - Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn 
Xác Lên Trời (lễ trọng) lúc 6:00 PM. 
 

Xin các gia đình thông báo tới người thân để chúng ta cùng 
tham dự Thánh Lễ một cách sốt sắng và đông đủ.   
 
 
 

MỪNG BỔN MẠNG 

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 

THÁNH MICAE NGUYỄN HUY MỸ 
 

Cha Chánh Xứ và toàn thể cộng đoàn 
Giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời xin chúc mừng 
tới Đoàn Liên Minh Thánh Tâm của giáo 
xứ nhân dịp quý hội mừng Bổn Mạng 
thánh quan thầy Micae Nguyễn Huy Mỹ. 
Cầu chúc quý ông/anh thật nhiều sức 
khoẻ và mỗi ngày thêm thăng tiến trong 
đời sống đức tin để việc loan truyền lòng 
sùng Kính Thánh Tâm được lan rộng 

khắp nơi.  Một trong 12 lời hứa mà Chúa trao cho thánh nữ  
Magarita Maria Alacoque là “Những người truyền bá lòng sùng 
kính Thánh Tâm Ta sẽ được ghi tên trong Thánh Tâm Ta và 
không hề bị phai nhòa.” 
 

Nhân dịp này, giáo xứ cũng trân trọng ghi ơn những hy sinh mà 
quý ông/anh đã đóng góp vào việc xây dựng giáo xứ trong suốt 
nhiều năm qua. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria, qua lời chuyển 
cầu của Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ trả công bội hậu và tuôn 
đổ nhiều ơn lành hồn xác trên quý anh và gia đình. Xin Chúa 
cũng ban thưởng cho những hội viên đã ra đi trước được chiêm 
ngưỡng Thánh Tâm Chúa trên Thiên Quốc. Một lần nữa, cầu 
chúc quý anh và gia đình thật nhiều sức khoẻ, chan hoà hạnh 
phúc và bình an. 
 
 
 
 
 
 

SỐNG TỈNH THỨC 

 
 Có một người kể rằng: Nghe ai đó quảng cáo “Nấm tróc ăn 
ngon lắm”, bạn tôi liền trổ tài đầu bếp. Trong ngày sinh nhật 
của nó, nó làm nấm rồi chế biến thức ăn rất ngon. Trước khi 
nhập tiệc, nó tuyên bố : sẽ đãi chúng tôi một món ăn lạ, nhưng 
hãy an tâm vì nó đã cho con chó ăn thử rồi. Tiệc sinh nhật sắp 
kết thúc, trong lúc mọi người đang vui vẻ, đứa em của bạn tôi 
chạy về vừa nói vừa thở : “Chị Duyên ơi, con chó nó chết rồi”. 
Không ai bảo ai, chúng tôi chạy tán loạn, ai cũng muốn đi bằng 
phương tiện nào đó đến bệnh viện nhanh nhất. Ngay lúc đó, 
người ta kéo xác con chó mới bị đụng xe về, mọi người thở 
phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết. 
 

Tôi thầm nghĩ : Cuộc sống đời này chỉ là tạm thời, ai cũng sẽ 
chết, thế mà người ta lại lo lắng, chăm sóc, bảo vệ. Nhưng bên 
cạnh sự sống này còn có một sự sống bất diệt, một cuộc sống 
cần phải gìn giữ hơn lại bị coi là thứ yếu vì không mấy người 
sợ phải chết đời đời. 
 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sắm sẵn cho mình một 
gia tài trên trời, là nơi không có mối mọt, không có trộm cắp. 
Gia tài đó được xây dựng trên việc lành phúc đức khi mà chúng 
ta biết cho đi. Cho đi tiền bạc, thời giờ để phục vụ, để yêu 
thương. Cuộc sống con người tựa như một quản gia của Thiên 
Chúa. Thiên Chúa rộng rãi ban cho chúng ta muôn vàn ơn lành 
hồn xác, không phải để ta thỏa mãn bản thân mà để ta có điều 
kiện phục vụ mọi người. Ngày Chúa đến. Chúa không hỏi gia 
tài Chúa ban còn hay mất mà Chúa hỏi chúng ta đã làm gì với 
nén bạc Chúa trao? Đã tiêu xài cho bản thân hay sinh lời cho 
Chúa? 
 

Thế nhưng, khi nhìn vào cuộc sống hôm nay, người ta chỉ thấy 
bon chen, ích kỷ. Con người sống dành giật nhau, “cá lớn nuốt 
cá bé”. Cuộc sống như một chiến trường mà con người luôn 
phải tỉnh thức để chiến đấu, để tồn tại trong thế giới lắm thị 
phi. Con người dường như không có giờ để nghĩ tới đời sau vì 
cái ăn, cái mặc, và cả cái tính đua đòi đã làm con người không 
còn thời giờ nghĩ tới đời sau. Con người bước vào trần thế như 
đang lâm vào một thế trận luôn phải chiến đấu để tồn tại, để 
thắng hơn người. Con người đã “tối mày tối mặt” bởi những 
chuyện trần gian mà quên tìm kiếm Nước Trời. 
 

Con người sống như thể chỉ có đời này. Họ vẫn ăn, vẫn ngủ, 
vẫn cưới vợ gả chồng . . . Cuộc đời tưởng chừng chỉ đi loanh 
quanh trong vòng luẩn quẩn đấy đã dẫn dắt con người như lạc 
trong một mê hồn trận của danh lợi thú trần gian. Con người 
chỉ lo tích trữ tiền cho đời này mà quên còn phải tích đức cho 
đời sau. Con người nhiều khi dám đánh đổi cả mạng sống mình 
vì tiền nhưng họ lại ngại hy sinh, ngại tích đức cho đời sau! 
 

Cuộc đời là phù vân. Nếu con người biết cuộc đời này chẳng là 
gì so với sự sống đời đời sẽ giúp con người biết dùng đời này 
để mua lấy đời sau. Chúa không bảo chúng ta bỏ đời này, chê 
ghét đời này, mà Chúa bảo chúng ta phải biết dùng đời này để 
tích góp sự sống đời sau. Đời nà sẽ qua đi nhưng chúng ta sẽ 
được gì ở đời sau? Hãy biết dùng đời này để tìm kiếm Nước 
Thiên Chúa. Đừng vì mải mê trong danh lạc thú mà đi ngược 
đường về trời. 
 

Xin cho chúng ta luôn biết tỉnh thức để chiến thắng những mê 
muội trần gian. Xin đừng vì những danh lợi thú mau qua mà 
đánh mất gia tài trên trời. Amen 
 

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền 
 

THÔNG BÁO 

CHÚC MỪNG 


