
  

 

      GGIIÁÁOO  XXỨỨ  ĐĐỨỨCC  MMẸẸ  LLÊÊNN  TTRRỜỜII                   

  Nhà Thờ: 172 Anre Dung Lac Drive ● Avondale ● LA  70094 
   Nhà Xứ: 533 S Jamie Blvd ● Avondale ● LA  70094 

     Email: assumptionofmary@arch-no.org 
   Trang Mạng/Website: GXDucMeLenTroi.org hoặc AssumptionofMaryAvondale.com 

 
 
 
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 XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM C 
Ngày 11 Tháng 9 Năm 2022 - Số 355 

MỖI CON CHIÊN ĐỀU QUAN TRỌNG 
Người nào trong các ông có một con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi 

chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? (Lc 15,4) 
 

Suy niệm: Dụ ngôn ‘Con chiên lạc’ diễn tả thật hàm súc lòng thương xót của Thiên Chúa 
đối với con người. Thiên Chúa là vị mục tử sẵn sàng bỏ 99 con chiên ngoài đồng để bươn 
bả đi tìm cho bằng được một con chiên lạc. Dưới cái nhìn thuần tự nhiên, đây là một hành 
động nhọc công không đáng, có nguy cơ mất cả chì lẫn chài, ăn cám trả vàng. Đó là chưa 
kể khi đi tìm như thế, người mục tử gặp nguy hiểm: bị thú dữ tấn công, bị trượt ngã nơi 
vách đá, vực sâu. Lý do sâu xa nhất giải thích cho hành động điên rồ này là vì con chiên đó 
của ông, là vì, đối với Chúa, từng con chiên đều vô cùng quan trọng và Ngài sẵn sàng thí 
mạng sống Con yêu dấu của Ngài để cứu mạng từng con chiên đó. 
 

Mời Bạn: Mỗi người đều có thể là con chiên lạc theo những cách khác nhau. Chúa không 
quan tâm lý do tại sao đi lạc! Chúa chỉ có một mối bận tâm, đó là đi tìm chiên lạc; vì con 
người thuộc về Chúa và là công trình tay Chúa cứu độ. Do đó, vấn đề thực sự không nằm ở 
những tội lỗi, yếu đuối của chúng ta, nhưng nằm ở chỗ ta có cho phép Chúa tìm thấy mình, 
vác mình về ràn chiên để chữa lành và chăm sóc hay không. 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi sa ngã lỗi lầm tôi quyết mau mắn xưng tội chân thành để được 
Chúa tha thứ, chữa lành những vết thương tội lỗi. 

 

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, mỗi lần chúng con bất trung, 
phạm tội là một lần chúng con đi lạc. Xin Chúa kéo chúng con về với nẻo chính đường 
ngay, vì chúng con là của Chúa. Amen. 
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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 9:  Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình.  Chúng ta hãy 
cầu nguyện để án tử hình, là điều tấn công vào phẩm giá con người, có thể được 
luật pháp bãi bỏ trong mọi quốc gia. 

  
Tuần Lễ 11/09/2022 - 18/09/2022 

 

 11/09 CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN 

 12/09 Thứ Hai - Thánh Danh Mẹ Maria, Lễ Nhớ 
1 Cr 11:17-26,33; Tv 39:7-10,17; Lc 7:1-10 

 

13/09 Thứ Ba - Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ 
1 Cr 12:12-14,27-31a; Tv 100:1-23,4,5; Lc 7:11-17 

 

14/09 Thứ Tư - Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính 
1 Cr 12:31; 1 Cr 13:13; Tv 33:2-3,4-5,12,22; Lc 7:31-35 

 

 15/09 Thứ Năm - Đức Mẹ Sầu Bi, Lễ Nhớ 
1 Cr 15:1-11; Tv 118:1-2,16-17,28; Lc 7:36-50 
 

16/09 
Thứ Sáu - Thánh Co-nê-li-ô, Giáo Hoàng, Tử Đạo và 
                 Thánh Sip-ri-a-nô, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ 

1 Cr 15:12-20; Tv 17:1,6-7,8,15; Lc 8:1-3 
 

17/09 Thứ Bảy - Thánh Rô-be-tô Be-la-mi-nô, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ 
1 Cr 5:35-37,42-49; Tv 56:10-12,13-14; Lc 8:4-15 

18/09 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN  
 
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài đọc 1.  Xh 32, 7-11.13-14: Dân Do Thái đã phạm tội thờ ngẫu tượng nhưng Chúa đã tha 
thứ tội cho họ nhờ lời cầu khẩn của Môisen. 
 

Bài đọc 2.  1 Tm 1.12-17: Thánh Phaolô lô hằng cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã thương tha 
tội ông bắt bớ Chúa, và còn chọn ông làm tông độ cho lương dân.  
 

Tin Mừng.  Lc 15, 1-32:  Chúa Giêsu kể ba dụ ngôn về tình thương và tha thứ của Thiên 
Chúa đối với tội nhân. Người chẳng những thương tha tội cho chúng ta mà còn vui mừng 
nữa. 

 
TIN MỪNG:  Lc 15, 1-10 

 
Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Khi ấy, tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe 
Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón 
tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 
 

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi 
chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ đưọc con chiên bị mất? Tìm được rồi, người 
ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung 
vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ Vậy, tôi nói cho các 
ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 
chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. 
 

“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không 
thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm 
lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.’ Cũng thế, 
tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi 
ăn năn sám hối.” 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.    
 
 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 4/09/22 
$ 2,923.00 

 

 
 

TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 
THÁNH LÊ BẢO TỊNH 

 

Niên Khóa 2022-2023 
 

1) Thứ Bảy, ngày 17 tháng 9, 2022 
 Thánh Lễ Tuyên Hứa của Giảng Viên và Phụ Huynh – 

lúc 6:00 pm. 
 Tết Trung Thu – sau Thánh Lễ 6:00 pm. 

 
2) Chúa Nhật, ngày 25 tháng 9, 2022 

Họp phụ huynh các em: 
 Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu – sau Thánh Lễ 8:00 

AM 
 Lớp Thêm Sức – sau Thánh Lễ 10:00 AM 

 

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

NGÀY GIẢI TỘI TRONG  
TỔNG GIÁO PHẬN NEW ORLEANS 

 
 

 

Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô: 
 
Tổng Giáo Phận chúng ta có truyền thống ban Bí tích Hoà giải, 
còn được gọi là xưng tội vào một ngày trong tháng Chín.  Tôi 
rất vui để thông báo với anh chị em là rất nhiều giáo dân trong 
Tổng Giáo Phận đã tận dụng cơ hội này. 
 

Ngày giải tội năm nay sẽ vào ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá - thứ 
Tư, ngày 14 tháng 9, 2022, từ 5:00 PM – 6:30 PM.  Xin hãy 
mời Chúa vào chữa lành tâm hồn chúng ta như lòng nhân từ 
Chúa hứa ban.  
 

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng, “Bí tích Hoà 
giải là sự ngọt ngào của Chúa, cách mà Chúa ôm chúng ta vào 
lòng.” 
 

Xin anh chị em kêu gọi gia đình cùng tới nhà thờ để Xưng tội 
vào thứ Tư, ngày 14 tháng Chín.   
 

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. 
 
Thân mến trong Chúa Kitô, 
 
Đức Cha Gregory M. Aymond 
Tổng Giám Mục New Orleans 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÌNH THƯƠNG VÔ BIÊN 
 

“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải.” 
 

Xưa nay, trong xã hội, thường có hạng người đa nghi, hay dòm 
ngó, xét nét người khác. Việc người thì sáng việc mình thì 
quáng. Nhóm Biệt phái và luật sĩ Do-thái thuộc về hạng người 
ấy. Họ tìm cách để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói, trong việc 
làm. Họ không thể vạch ra những sơ hở của Chúa trong lời 
giảng dạy thì họ theo dõi mọi cử chỉ, mọi giao dịch của Chúa. 
Chúa Giêsu lại không mấy quan tâm đến. Ngài đi nhiều lần với 
những người thu thuế, vào trọ trong nhà họ, ngồi ăn với họ; 
Ngài để cho người đàn bà được coi là tội lỗi đem thuốc thơm 
xức, xõa tóc lau, lại còn hôn cả lên bàn chân. “Ông này, nếu 
quả thực là tiên tri, ắt đã biết người đàn bà sợ đụng đến mình 
kia là ai, và thuộc hạng nào: một đứa tội lỗi!” (Lc 7, 39). 
 

Ngài đi xuống hố thẳm tội lỗi để “cứu những gì hư mất”. 
 

Để minh giải trước bọn đối thủ, nhất là để nói lên tình thương 
của Ngài đối với người tội lỗi, Chúa Giêsu đã để lại 3 dụ ngôn 
của Ngài thật cảm động. Hơn nữa, đây không phải chỉ là những 
dụ ngôn mà là những lời cầu nguyện sống, rất thực tế, đánh 
động lòng chúng ta là kẻ tội lỗi. 
 

Đó là câu chuyện con chiên lạc, đồng bạc đánh mất, và nhất là 
câu chuyện người con trai đi hoang hối cải trở về. Trong cả ba 
câu chuyện, điểm nổi bật hơn cả, đáng chú ý hơn cả, đánh động 
tâm hồn hơn cả, là sự vui mừng của Thiên Chúa khi gặp lại 
những người hư mất sau bao công chờ đợi tìm kiếm. 
 

Thiên Chúa, Đấng toàn thiện toàn năng mà lại vui mừng. Thật 
là một mầu nhiệm: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi 
hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần 
hối cải”. Nhà Tiên tri Mikha cũng đã nói đến: “Có Thiên Chúa 
nào như Ngài lại vui mừng khi ban ơn tha thứ” (Mk 7,18). 
 

Đây cũng là bài học cho chúng ta. Bao nhiêu lần chúng ta tuyên 
bố tha cho kẻ xúc phạm, làm cực lòng ta, nhưng ta vẫn giữ một 
thái độ lãnh lẽo, mặt nặng như chì với họ. 
 

Ngày 5-7-1902, Maria Goretti bị thanh niên Alexandro đâm 18 
lát dao, vì muốn bảo toàn đức trong sạch. Trước khi chết, vô 
vui vẻ tha thứ cho hung thủ và “muốn cho Alexandro được về 
Thiên Đàng với cô”. Bức gương của vị nữ thánh phản ánh tình 
thương hay tha thứ của Chúa. 
 

Dụ ngôn thứ ba về người con trai đi hoang trở về lại càng tô 
điểm mối tình Chúa thương ta bằng những nét thật sâu đậm. 
Đọc lại cuộc đón tiếp vồn vã của người cha già với những cái 
hôn nóng hổi, với nhẫn xỏ tay, áo đẹp phủ người, tiệc tùng 
thịnh soạn, có người cho rằng làm gì cóm một người cha tốt 
lành quá như vậy đối với người con thất hiếu bất trung? Nhưng 
nên nhớ rằng đây chỉ là hình bóng phai mờ của người Cha trên 
trời đầy tình thương xót hay tha thứ. Tình thương của chúa thật 
vô biên, “thương đến tận cùng”. 
 

Lạy Đấng chăn chiên, hãy để lại đó 99 con kia, 
 

Và mau đi tìm con chiên duy nhất đã thất lạc, 
 

Hãy đi tìm con, vì con đang tìm Chúa. 
 

Hãy đón nhận con, vác con trên vai Chúa… 
 

Dưới đất Chúa ban vơn cứu độ, và trên trời sẽ có niềm vui lớn. 
 

(Thánh Ambrosiô thành Milan) 
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