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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. 

 
 

 

 
 

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 
Ngày 14 Tháng 8 Năm 2022 - Số 351 

SỐNG NHƯ MẸ, LÊN TRỜI VỚI MẸ 
“Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí 

tôn.” (Lc 14,21b) 
 

Suy niệm:   Trong một năm phụng vụ, những ngày lễ kính Đức Mẹ sắp xếp, dàn trải như 
một lộ trình mẫu giúp các tín hữu sống đức tin theo gương Mẹ để đạt tới đích điểm mà 
ngày lễ hôm nay nhắm tới là được lên trời với Mẹ. Thật vậy, vì cảm nhận được thân phận 
của một nữ tì hèn mọn trước kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a đã không 
khỏi bỡ ngỡ, e ngại trước lời mời gọi của Chúa qua lời thiên sứ truyền tin. Bằng lời xin 
vâng, Mẹ đã sẵn lòng cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Chúa: không phải chỉ có lời thưa 
xin vâng lúc truyền tin, Mẹ đã thưa xin vâng suốt cuộc đời mình, xin vâng trong những lúc 
tăm tối của thử thách, xin vâng ngay cả khi chưa hiểu ý Chúa, xin vâng khi cùng Chúa Giê-
su đi trên đường khổ giá, xin vâng khi tiếp tục đồng hành với các tông đồ. Chính vì trung 
thành với lời xin vâng Mẹ được ân thưởng lên cõi trời. 
 

Mời Bạn:   Yêu mến Mẹ, noi gương Mẹ, và sống như Mẹ là phương thế tốt nhất để sống 
trọn vẹn ơn gọi là Ki-tô hữu. Bạn và tôi, trong hành trình đức tin cùa mình, chúng ta cũng 
dám thưa vâng để ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng ta, hầu mai sau được cùng 
Mẹ vui hưởng Nước Trời. 
 

Sống Lời Chúa:  Thực hiện quyết tâm ba bước sau đây: 
1. Chọn một biến cố vừa xảy ra trong cuộc sống của mình; 
2. Bình tâm suy gẫm để khám phá ý muốn của Chúa qua biến cố đó;  
3. Thưa vâng với Chúa và nỗ lực thực hiện. 

 

Cầu nguyện:  Nữ vương ban sự bình an – Cầu cho chúng con.   
                       Đức Bà phù hộ các giáo hữu – Cầu cho chúng con. 
 



  

 

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 14/08/2022 - 21/08/2022 
 

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

 15/08 Thứ Hai - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trờ, Lễ Trọng 

16/08 Thứ Ba - Thánh Têphanô Hunggari, Lễ Nhớ 

17/08 Thứ Tư - Tuần XX Thường Niên 

 18/08 Thứ Năm - Tuần XX Thường Niên 

19/08 Thứ Sáu - Thánh Gioan Ơ-dơ, Linh Mục, Lễ Nhớ           

 

20/07 Thứ Bảy - Thánh Bênađô, Viện Phụ, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ 

 

21/08 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN  

 
DẪN LỄ 
  

Bài đọc 1.  Kh 11, 19a, 12, 1-6a, 10ab:  Tác giả sách Khải Huyền mô tả cuộc giao tranh 
giữa sự thiện và sự dữ, giữa người Phụ Nữ và con mãng xà. Cuối cùng vương quyền của 
Thiên Chúa đứng về phía sự thiện. 
 

Bài đọc 2.  1Cr 15, 20-27:  Đức Kitô đã phục sinh từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an 
giấc ngàn thu và những ai liên đới với Đức Kitô sẽ được Thiên Chúa cho sống. Đó là lời xác 
tín của Thánh Phaolô tông đồ gởi các tín hữu Côrintô. 
 

Tin Mừng.  Lc 1, 39-56:  Tin Mừng hôm nay Đức Maria cất lời ca tụng Thiên Chúa. Những 
lời ngợi ca - Magnificat nói lên tất cả tâm hồn của Mẹ. Đó là tóm lược cả cuộc đời Mẹ, cả 
chương trình sống của Mẹ, là con đường tu đức của Mẹ: mãi mãi là người nữ tỳ khiêm tốn, 
luôn phó thác hoàn toàn trong tay Chúa toàn năng và nhân hậu, hằng dâng lời ngợi khen tạ 
ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. 
 
TIN MỪNG:  Lc 1, 39-56 

 
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.  Người nâng cao mọi kẻ khiêm 
nhường. 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Hồi ấy, Bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà 
vào nhà ông Dacaria và chào Bà Êlisabét.  Bà Êlisabét vừa nghe tiếng Bà Maria chào, thì đứa 
con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần.  Bà Êlisabét kêu lớn tiếng và nói rằng:  
“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được 
chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa 
nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã 
tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”   

Bấy giờ Bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì 
Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi.  Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết 
mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh 
Ngài thật chí thánh chí tôn!  Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ 
Người.  Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.  Chúa hạ bệ 
những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.  Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy 
dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa 
cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho 
con cháu đến muôn đời.” 
 

Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà. 
 
 

Tin Mừng của Chúa Kitô.    



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 7/08/22 
$ 3,851.00 

 

 
 

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.   
 
 

 
 

 
ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI và  

TÁM ĐIỀU QUAN TRỌNG 
 
Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Mông Triệu) được cử hành vào ngày 15 
tháng Tám hằng năm, lễ này không chỉ đặc biệt mà còn gia 
tăng nền tảng đức tin. Đó là giáo huấn quan trọng có nguồn gốc 
sâu xa trong Kinh Thánh và phù hợp trực tiếp với đời sống 
hằng ngày của chúng ta.  
 

Đây là 8 điều quan trọng liên quan lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên 
Trời. 
 

1. CHÚNG TA SẼ CHIA SẺ SỰ PHỤC SINH CỦA ĐỨC 
KITÔ 

 

Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, điều cốt lõi của đức tin là tin 
rằng Đức Kitô đã sống lại về thể lý và Ngài đã về trời với chính 
thân thể của Ngài. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời xác định rằng 
sự biến đổi khác thường này không giới hạn cho Đức Kitô. Nếu 
Đức Mẹ có thể lên trời, cả hồn và xác, chúng ta cũng có thể 
chia sẻ với Đức Mẹ về tính nhân loại. 
 

2. CHÚNG TA HY VỌNG SỐNG LẠI CẢ HỒN VÀ 
XÁC 

 

Tín điều này nhấn mạnh cuộc lên trời của Đức Mẹ về thể lý. 
Nếu không thì không cần. Tranh luận rằng linh hồn Đức Mẹ 
lên trời không tuyên bố gì hơn điều xảy ra với những người 
chết trong tình trạng ân sủng. Dĩ nhiên những người chưa lành 
thánh sẽ phải vào luyện hình trước khi vào Thiên Đàng. 
 

Cuộc lên trời của Đức Mẹ nhắc chúng ta nhớ rằng việc cứu độ 
là vấn đề chính. Thiên Chúa không chỉ cứu độ một nửa số 
người trong chúng ta. Ngài không chỉ kéo linh hồn ra khỏi thân 
xác tội lỗi. Chúng ta được cứu độ trong tình trạng đầy đủ tính 
nhân loại của chúng ta – cả thân xác và linh hồn. 
 

3. NƯỚC TRỜI DÀNH CHO CÁC THÁNH 
 

Một trong các đặc điểm của Cựu Ước là không có khái niệm rõ 
ràng về Nước Trời. Khi người ta chết, dù là người công chính, 
họ vào Âm Ty hoặc Âm Phủ (Sheol hoặc Hades) – một “thế 
giới ngầm” có bóng tối. Người Israel xưa hiểu rằng có một Đền 
Thờ trên trời, nơi có Thiên Chúa ngự trị. Điều này được mô tả 
trong thị kiến của ngôn sứ Isaia. Nhưng họ không nhất thiết coi 
Nước Trời là nơi đến của các thánh. Các tiên tri Ênóc, Êlia, và 
Môsê là dạng đặc biệt đối với quy luật đó. 
 

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm rõ và xác định rằng Nước 
Trời của Tân Ước là nơi các thánh tận hưởng Tôn Nhan Thiên 
Chúa. Đức Mẹ là người đầu tiên vào đó theo Giao Ước Mới. 
(Chúng ta không thể biết chắc rằng Người Trộm Lành có vào 

thẳng Nước Trời hay không). Theo cách nào đó, Đức Mẹ đã 
mở cửa trời cho số các thánh còn lại, như Đức Mẹ đã mở thế 
gian tới sự nhập thể trọn vẹn của Thiên Chúa. 
 

4. SỰ ĐẢO NGƯỢC CUỐI CÙNG CỦA SỰ SA NGÃ 
 

Giáo Hội dạy rằng Đức Mẹ thông phần với Đức Kitô. Điều này 
dựa vào vai trò của Đức Mẹ là Êva Mới đối với Ađam, rõ ràng 
trong lời tiên tri của ông Simêon và sự hiện diện của Đức Mẹ 
trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên 
Trời là sự biến đổi cuối cùng của tội lỗi và sự chết. 
 

5. CON NGƯỜI KHÔNG CÔ ĐƠN 
 

Người này sống tương quan với người khác. Đó là một trong 
những điều đầu tiên Kinh Thánh cho biết về con người. Ađam 
sống trong Vườn Địa Đàng, không thiếu thứ gì, có các bạn thụ 
tạo, nhưng “không tốt” cho ông sống “một mình”. Thế nên 
Thiên Chúa đã tạo nên Êva. Đức Kitô, Đấng là Con Người, 
“cần” tình bạn hoàn hảo của một người khác, đặc biệt là ở 
Thiên Đàng, như thần học gia Matthew Levering nói trong 
cuốn sách của ông đề cập vấn đề mông triệu. Đức Kitô không 
là Đấng Cứu Độ đơn độc. Theo thần tính, Ngài tận hưởng sự 
hiệp thông của Tam Vị Nhất Thể. Theo nhân tính, Ngài ngự trị 
trên trời cùng với Mẹ của Ngài. 
 

6. TÔN KÍNH ĐỨC MẸ LÀ TẬP TRUNG VÀO ĐỨC 
KITÔ 

 

Đức Mẹ lên trời có nghĩa là không có thánh tích hoặc ngôi mộ 
của Đức Mẹ được tôn kính. Điều này có nghĩa là tôn kính Đức 
Mẹ là tập trung vào Đức Kitô, trái ngược với việc kết án của 
Tin Lành. Nhờ cuộc lên trời của Đức Mẹ, không thể nghĩ về 
Đức Mẹ mà không nghĩ tới Đức Mẹ trong tình trạng trọn vẹn 
hiện hữu của Đức Kitô ở trên trời. 
 

7. ĐỨC MẸ CÓ NHIỆM VỤ GIÚP ĐỠ CHÚNG TA 
 

Theo Thánh Thomas Aquinas, mặc dù linh hồn trên Thiên 
Đàng không mất tầm nhìn tốt đẹp mà họ bị hạn chế vì không có 
thân xác. Ngài giải thích rằng linh hồn không có thân xác là ở 
trong tình trạng không bình thường, thiếu sự hoàn hảo, và chưa 
được tận hưởng sự viên mãn của niềm hạnh phúc. Thậm chí 
tầm nhìn tốt đẹp còn bị ảnh hưởng theo một cách nào đó. Cũng 
theo Thánh Thomas, mặc dù Thiên Chúa nhìn qua con mắt của 
trí tuệ, các linh hồn cần thân xác để thấy vinh quang của Ngài 
phản ánh nơi các thụ tạo khác. Cuộc lên trời của Đức Mẹ bảo 
đảm rằng Đức Mẹ không có giới hạn nào. 
 

Có thân xác là điều quan trọng để Đức Mẹ được trao nguồn của 
nhiều quyền phép: Thiên Chúa Nhập Thể đã nhận máu thịt từ 
Đức Mẹ và qua thân xác Đức Mẹ mà Ngài sinh ra. Hệ quả của 
điều này là Đức Mẹ có mọi sự mà Mẹ cần để thấy các vấn đề 
của chúng ta – kể cả tiềm năng để nên thánh – và giúp chúng ta 
phát triển thành các Đức Kitô bé nhỏ (little Christs). 
 

8. VẺ ĐẸP HOÀN HẢO CỦA ĐỨC MẸ 
 

Một điều ngụ ý khác về những gì đã nói trên đây là vẻ đẹp 
hoàn hảo của Đức Mẹ trên trời. Linh hồn Đức Mẹ không lìa 
khỏi thân xác. Vẻ đẹp đó trở nên Hiền Thê của Chúa Thánh 
Thần sống trong sự viên mãn của Đức Mẹ trên Thiên Đàng, thị 
kiến này được mô tả rõ trong sách Khải Huyền, chương 12. Đó 
là lý do mà Giáo Hội tôn kính Đức Mẹ hơn các thánh. 
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