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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 XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM C 
Ngày 18 Tháng 9 Năm 2022 - Số 356 

ĐIỀU NHỎ BÉ 
“Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất 

nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn.” (Lc 16,10) 
 

Suy niệm: Một sợi tơ mỏng manh nhỏ bé dường như chẳng làm nên tích sự gì. Nhưng bạn 
nên nhớ rằng tấm lụa mượt mà kia được dệt bằng những sợi tơ như thế. Cuộc đời chúng ta 
được kết dệt bằng biết bao việc nho nhỏ được trải trong khắp cả đời sống thường ngày. 
Từng giây, từng phút trong đời, những cử chỉ yêu thương, một lời nói dịu dàng, một hy sinh 
kín đáo, một cái nhìn cảm thông, một ý tưởng ngay lành, tất cả những điều đó, từng chút, 
từng chút một, sẽ dệt nên cuộc sống tươi đẹp, hào hùng nhuốm đầy ơn phúc của Thiên 
Chúa. Chính Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung 
tín trong việc lớn, ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.” 
 

Mời Bạn: Hãy nhìn ngắm Chúa Giêsu tại Na-da-rét, Chúa đã trung tín với bổn phận hằng 
ngày để chu toàn thánh ý Chúa Cha. Chúa cũng mời bạn hôm nay và trong cả cuộc đời hãy 
làm những việc tầm thường của bổn phận với lòng yêu mến Chúa. 
 

Sống Lời Chúa: Để sống Lời Chúa mời gọi hôm nay tôi sẽ cố gắng chu toàn bổn phận 
hằng ngày, bổn phận đối với Chúa và đối với những người thân yêu của tôi. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu đáng mến, xin cho con biết trung thành với Chúa khi làm 
những việc tầm thường nhỏ mọn trong đời sống hằng ngày của con để chứng tỏ lòng con 
yêu mến Chúa. 
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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 18/09/2022 - 25/09/2022 

 

 18/09 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN 
 19/09 Thứ Hai - Thánh Gia-nu-a-ri-ô, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ 

 

20/09 
Thứ Ba - Thánh An-rê Kim, Linh Mục, Tử Đạo 
 Thánh Phao-lô Chung và Các Bạn, Tử Đạo, Lễ Nhớ 

 

21/09 
Thứ Tư - Thánh Mát-thêu,Tông Đồ Thánh Sử, Lễ Kính 

• Bổn Mạng Hội Đồng Tài Chánh 
 

 22/09 Thứ Năm - Ngày trong Tuần XXV Thường Niên 
 

23/09 Thứ Sáu - Thánh Pi-ô của Pietrelcina, Linh Mục, Lễ Nhớ 
 

24/09 Thứ Bảy - Ngày trong Tuần XXV Thường Niên 
25/09 CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN  

 
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài đọc 1.  Am 8, 4-7:  Ngôn sứ Amốt lên án gắt gao những kẻ buôn bán gian lận, đầu cơ 
tích trữ, bóc lột người nghèo. 
 

Bài đọc 2.  1 Tm 2, 1-8: Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho mọi người được an 
cư lạc nghiệp, sống đẹp lòng Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi Chúa.  
 

Tin Mừng.  Lc 16, 1-13:  Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn người quản lý bất trung, để 
dạy chúng ta biết dùng của cải Chúa ban mà lo cho phần rỗi linh hồn chúng ta và giúp đỡ kẻ 
khác. 
 
TIN MỪNG:  Lc 16, 1-13 

 

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được. 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. 
Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà 
bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay 
anh không được làm quản gia nữa!’ Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì 
ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 
Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà 
họ!’ 
 

“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao 
nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của 
bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ 
bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác 
đây, viết lại tám trăm thôi.’ 
 

“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời 
này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. 
 

“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, 
phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất 
nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương 
trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai 
sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong 
việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh 
em? 
 

“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ 
gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm 
tôi Tiền Của được.” 
 

Tin Mừng của Chúa Kitô.    



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 11/09/22 
$ 2,584.00 

 

 
 

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. 
 

 
 
 

KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC 
 
 

Có người khôn “lỏi”. Có người khôn mà không “ngoan”, khôn 
mà không được người khác thương. Có người ngây thơ như thể 
là dại, nhưng lại được nhiều người thương. “Ai khôn thời dại, 
ai dại thời khôn”. Sự khôn ngoan đích thực hệ tại đâu? 
 

Khôn theo kiểu thế gian 
 

Người quản lý trong dụ ngôn Đức Giêsu kể, thật là khôn theo 
kiểu thế gian. Anh ta toan tính và cư xử rất khéo và có lợi cho 
anh ta. Anh ta được lợi ngay trước mắt, sẽ được người ta đón 
tiếp một khoảng thời gian nào đó; nếu tiếp tục để tồn tại, anh ta 
phải toan tính làm những điều không lương thiện tương tự, để 
có thể sống mà không cần phải làm việc. Nhưng, anh ta có thật 
sự hạnh phúc không? Một người lương thiện có thể coi anh ta 
là người bạn chân thành không? Nếu tất cả mọi người đều lợi 
dụng lẫn nhau, và khi không còn lợi cho mình nữa, thì chấm 
dứt mọi tương quan. Nếu cuộc sống chỉ là vậy, có chi là hạnh 
phúc! 
 

“Còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi.” 
Những người khôn kiểu này, người Việt Nam mình gọi là khôn 
lỏi, khôn mà không ngoan, khôn mà dại. Có nhiều người trong 
cuộc sống, vẫn chọn và hành xử theo kiểu khôn ngoan này. Họ 
vẫn chọn tiền bạc, mua bán đổi chác trong mọi chuyện, kể cả 
tình yêu. Có nhiều bậc cha mẹ vô tình hay hữu ý vẫn khuyến 
khích con mình khôn ngoan theo kiểu “dại” như vậy. 
 

Khôn ngoan đích thực 
 

Người khôn ngoan đích thực, phải là người thấy được điều lợi 
không phải ngay lúc này, nhưng còn cả ở tương lai xa nữa. Thứ 
ba vừa qua khủng bố đã xảy ra ở New York làm chết trên dưới 
năm ngàn người. Sống trong một nước văn minh, con người 
làm chủ những luật lệ thiên nhiên, biết thời tiết nắng mưa, nóng 
lạnh gần như chính xác, thấy được những biến chuyển của 
những cấu trúc và thiết bị nhân tạo. Con người gần như cảm 

thấy an toàn, làm chủ tất cả. Biến cố ngày 11 tháng 9 năm 
2001, làm con người run sợ. Cái chết có thể xảy đến bất cứ lúc 
nào. Con người run sợ trước sự dữ con người làm cho nhau. Sự 
khôn ngoan đích thực hệ tại đâu? Được gì nếu cái chết xảy đến 
ngay cả khi mình giầu sang quý phái nổi tiếng? Ở trên ngôi nhà 
cao, nổi tiếng, vẫn là điều làm người ta vinh dự; lúc tai nạn xảy 
ra, toà nhà nổi tiếng đó trở thành mối hoạ, sống trên đó lại là 
cái hại khủng khiếp. 
 

Khôn chết, dại chết, biết cũng chết. Sự khôn ngoan đích thực 
không phải chỉ toan tính cho ở đời này. Nếu chết là hết, toan 
tính ở đời này là đủ; nhưng chết không phải là hết, mà là khởi 
đầu một đời sống mới vĩnh cửu, mà nếu không chuẩn bị cho 
cuộc sống đó, mà chỉ lo cuộc sống đời này, thì quả là dại. Khôn 
ngoan đích thực, là sống theo luật yêu thương của Đức Giêsu 
trong cuộc sống thường ngày. Khôn ngoan đích thực, làm con 
người sống hạnh phúc trong đời sống mai hậu và ngay trong 
cuộc sống này. 
 

Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ 
 

Thiên Chúa là Đấng muốn mọi người được cứu độ và nhận biết 
chân lý. Thiên Chúa muốn mọi người nhận biết Ngài yêu 
thương con người, để khi nhận biết Ngài yêu thương con 
người, con người được tự do và hạnh phúc. Thiên Chúa không 
muốn sự dữ, không muốn con người đau khổ. 
 

Đau khổ và sự dữ do con người gây ra cho nhau. Biến cố cướp 
máy bay và cố tình gây ra thật nhiều cái chết, làm nhiều người 
đau khổ. Và sự dữ này kéo theo sự dữ khác, chẳng hạn muốn 
báo thù, muốn hủy diệt sự dữ bằng sự dữ khác. 
 

Khôn ngoan đích thực, là chính thái độ sống yêu thương mà 
Đức Giêsu đã dạy con người bằng chính cuộc sống của Ngài. 
Sự khôn ngoan đích thực không phải là bài học lý thuyết con 
người có thể học được trong vài phút, nhưng là chính cuộc 
sống của mỗi người. Trên thập giá, Đức Giêsu cầu nguyện: 
“xin Cha tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết”. Đức Mẹ 
đứng dưới chân thập giá, kiên nhẫn chịu đựng những bất công 
người ta gây ra cho con mẹ. Cách sống của Đức Giêsu và Đức 
Mẹ, là cách sống làm con người sống bình an hạnh phúc. Sự dữ 
kéo theo sự dữ, làm con người luôn sống trong bất bình an. Tha 
thứ, cầu nguyện cho người ghét mình, làm con người được bình 
an tận trong lòng, và giúp kẻ làm ác có cơ hội thống hối. Đức 
Giêsu và những môn đệ của Ngài đã không lấy ác báo ác, 
nhưng lấy tình thương đáp trả sự dữ. Đây là cách hành xử của 
những người tuyệt vời. Khôn ngoan đích thực được thể hiện 
trong cuộc sống với những hành vi cụ thể cho dù nhỏ bé. 

 
Lm. Phạm Thanh Liêm 
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