
  

 

      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 XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C 
Ngày 25 Tháng 9 Năm 2022 - Số 357 

 

LẤP ĐẦY VỰC THẲM 
“Con ơi, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn 

qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không 
được.” (Lc 16,26) 

 
Suy niệm: Điểm đáng lưu ý trong dụ ngôn ông nhà giàu và La-da-rô không phải sự khác 
biệt mà là điểm tương đồng trong thân phận của hai người: đó là cả hai người cuối cùng 
đều chết; và tiếp đến nếu những thức ăn thừa mứa rớt xuống từ bàn ăn của ông nhà giàu 
không thể đến được tay La-da-rô thì ngược lại một giọt nước mát từ ngón tay La-da-rô 
đang ngồi trong lòng Áp-ra-ham cũng không thể nhỏ xuống đầu lưỡi của ông nhà giàu 
trong âm phủ. Trong xã hội văn minh hiện đại vẫn tồn tại thứ vực thẳm ngăn cách ấy nhưng 
lớn hơn nhiều: bờ bên này vực thẳm là những người ăn một tô súp giá hằng trăm đô với 
những thìa muỗng mạ vàng, bờ bên kia là những người bới móc trong các núi rác tìm kiếm 
những mảnh thức ăn thừa. Nếu như ngay trong thế giới này không san lấp được vực thẳm 
ấy, thì nó sẽ vẫn tiếp tục tồn tại trong thế giới bên kia với số phận đôi bên bị đảo ngược; lúc 
ấy “bên này muốn qua bên đó” cũng không thể được nữa. 
 

Mời Bạn: Dù bạn chưa phải là tỷ phú, bạn cũng có thể vô tình hay hữu ý đào ra những hố 
ngăn cách kiểu đó giữa bạn với tha nhân do lối sống hưởng thụ ích kỷ của mình. Bạn hãy 
san lấp những hố ngăn cách đó bằng một lối sống biết chia sẻ với tha nhân vì theo lời thánh 
Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II, “người giàu không phải là người sở hữu nhiều của cải mà là 
người có khả năng cho đi.” 
 

Sống Lời Chúa: Trích một phần thu nhập của mình để dành vào việc chia sẻ. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sẵn sàng chia sẻ để con trở nên giống Đức Giê-su, 
Con Chí Ái Chúa hơn. 
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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 25/09/2022 - 2/10/2022 

 

 25/09 CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN 
 26/09 Thứ Hai - Thánh Cótma và Thánh Đamianô, Tử Đạo, Lễ Nhớ 

 

27/09 Thứ Ba - Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh Mục, Lễ Nhớ 

28/09 Thứ Tư - Thánh Venxétlao, Tử Đạo, Lễ Nhớ 
                Thánh Lôrensô Ruy và Các Bạn Tử Đạo, Lễ Nhớ 

 29/09 Thứ Năm - Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gáprien, và Raphaen, Lễ Kính 

30/09 Thứ Sáu - Thánh Giêrônimô, Linh Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ 
 

1/10 Thứ Bảy - Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh, LN 
2/10 CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN  

 
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài đọc 1.  Am 6, 1.4-7:  Ngôn sứ Amốt cảnh cáo những kẻ chỉ biết ăn chơi xa hoa phóng 
túng. Họ sẽ phải chết khốn khổ. 
 

Bài đọc 2.  1 Tm 6, 11-16: Thánh Phaolô khuyên ông Timôthê và chúng ta sống công chính, 
đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, để được sống đời đời trong ngày Chúa Giêsu ngự đến.  
 

Tin Mừng.  Lc 16, 19-31:  Tin Mừng hôm nay kể dụ ngôn người giàu có ăn chơi ích kỷ, 
không thương giúp Ladarô nghèo khó, điều này nhắc nhớ chúng ta sống bác ái đạo đức, cho 
đời sau được hưởng hạnh phúc Nước Trời. 
 
TIN MỪNG:  Lc 16, 19-31 

 

Con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất 
hạnh.  Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: “Có một ông nhà giàu kia, 
mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là 
La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn 
ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 
Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà 
giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 
 

“Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận 
đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-
ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi 
con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!’ Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ 
lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn 
những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn 
nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên 
các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’ 
 

“Ông nhà giàu nói: ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, vì 
con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào 
chốn cực hình này!’ Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ 
nghe lời các vị đó.’ Ông nhà giàu nói: ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, 
nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ Ông Áp-ra-ham đáp: 
‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng 
chẳng chịu tin.’” 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.    



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 18/09/22 
$ 3,935.00 

 

 
 

TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 
THÁNH LÊ BẢO TỊNH 

 
 

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. 
 
 
 

 

Giáo Xứ nhận được tin Ông Phêrô TRẦN 
VĂN CÒI đã an nghỉ trong Chúa - Thứ Bảy, 
ngày 17 tháng 9 năm 2022.  Hưởng thọ 79 
tuổi.   
 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà thờ 
Giáo Xứ Đức Mẹ Lên Trời vào sáng Thứ 
Bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2022.  

 

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

 
 

LÒNG NHÂN ĐẠO 
 

Nhân loại đang sống trong một thế giới với các phương tiện 
hiện đại tân kỳ. Một trong số đó chính là sự sáng chế ra rôbốt, 
người ta đang cố gắng tạo ra rôbốt thật giống người hơn để 
giúp con người trong các việc nặng nhọc, bộn bề của cuộc 
sống. Chỉ lạ một điều, trong khi các nhà khoa học đang “vò đầu 
bứt tóc” không biết làm sao có thể tạo ra một con chíp “tình 
cảm” để khiến “những cỗ máy vô tình” biết yêu, biết ghét, biết 
thương, biết giận thì dường như con người lại đi ngược lại, 
càng ngày càng vô tình, thờ ơ với mọi sự xung quanh. 
 

Nhìn thấy cái xấu, cái ác không bất bình. Thấy Chân, Thiện, 
Mỹ mà không ngưỡng mộ. Gặp cảnh bi thương lại thờ ơ, không 
động lòng thương xót, không rung động tâm can. Giá trị đạo 
đức bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, duy vật và cá nhân 
chủ nghĩa, dẫn đến “bệnh vô cảm”. Bệnh này thể hiện ở chỗ, 
không động lòng trắc ẩn trước những nỗi đau của người khác, 
cũng như không hề phẫn nộ trước những tệ nạn xã hội đang 
xảy ra. Con người hầu như trở nên vô tình trước cuộc sống của 
người khác. Vậy đó còn là con người không, hay chỉ là xác khô 
của một cỗ máy? 
 

Lời Chúa hôm nay vang lên như tiếng chuông báo động về việc 
thực thi lòng thương xót: “Phúc cho những ai có lòng thương 
xót, thì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”. Lòng thương xót 
của Thiên Chúa đối với chúng ta gắn liền với lòng thương xót 
của chúng ta đối với người lân cận. Câu chuyện về người nhà 
giầu và anh Lagiarô là một bằng chứng. 
 

Chi tiết “người phú hộ vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến 
tiệc linh đình” (Lc 16,19) chứng tỏ đây là người không có nhân 
đức chừng mực; nhưng không nói ông đã làm giầu cách bất 
lương, hoặc từ chối lời xin của Lagiarô, vì Lagiarô không có 
xin : ông dùng của cải ông có. Tương phản với “anh Lagiarô 
nghèo, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc” 
(Lc16,20), gợi lên những chỉ trích phê bình. Cảnh này nhắc lại 
lời quở trách nặng nề của Con Người trong ngày sau hết: “Ta 
đã đói và các ngươi không cho ăn, đã khát và các ngươi đã 
không cho uống, đã trần truồng và các ngươi đã không cho 
mặc” (Mt 25,42-43). Khi loại trừ Lagiarô, ông đã không để ý gì 
đến Chúa. Người phú hộ có điều kiện, ông chè chén, đó là việc 
làm của ông; nhưng ông không động lòng trắc ẩn trước kẻ khó 
nghèo nằm ở cổng nhà mình là một điều không thể chấp nhận 
được. 
 

Sự kiện bất ngờ ập đến là cả nhà phú hộ và anh Lagiarô nghèo 
cùng chết, cùng chịu xét xử. Đức Giêsu cho thấy, bản án thật 
nghiêm khắc : người nghèo vui mừng và đầy tràn hoan lạc, 
được đem vào lòng Abraham, vui mừng giữa triều thần thánh. 
Còn nhà phú hộ được đem chôn vào lòng đất (x. Lc 16,22). 
Mỗi người bằng bắt đầu cuộc sống của mình sau cái chết : 
người nghèo được tách khỏi thế gian này, anh có thể được cất 
nhắc lên trời; người giầu khám phá ra sự hư không của một 
cuộc đời với những thú vui trần thế. 
 

Thật đáng ngạc nhiên khi tình thế hoàn toàn bị đảo ngược sau 
khi chết, cuộc đối thoại giữa Abraham và nhà phú hộ khẳng 
định điều đó : nhà phú hộ đau khổ tột cùng, ông nài xin Lagiarô 
cho ông một chút nước để làm mát lưỡi. Thật không thể nào 
hiều nổi một ‘vực thẳm’ ngăn cách, khiến người ta không thể 
làm được một cử chỉ nào với lòng thương xót. ‘Vực thẳm 
không thể qua được này’ đề cập đến sự cần thiết phải hoán cải 
ngay lập tức. Lời Chúa hôm nay thêm một động lực giúp ta 
thực hành Lời Chúa tuần trước là : “Hãy dùng tiền của gian dối 
mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp 
các con vào chốn an nghỉ đời đời” (Lc 16, 9). 
 

Nhà phú hộ không bị kết án vì của cải của mình, ông bị kết án 
vì bệnh vô cảm, không có khả năng cảm thương đồng loại là 
Lagiarô, đại diện cho tiếng kêu thầm lặng của người nghèo 
thuộc mọi thời đại và sự mâu thuẫn của một thế giới, trong đó 
các của cải và tài nguyên mênh mông nằm trong tay một ít 
người. 
 

Đây là một bài học đắt giá cho mỗi người chúng ta. Vậy, hãy 
mở tâm hồn đối với những người đang sống trong tình trạng 
bấp bênh, đau khổ; những anh chị em bị tước đoạt phẩm giá. 
Hãy phá vỡ hàng rào của sự dửng dưng lãnh đạm là thái độ 
đang lan tràn, che đậy sự giả hình và ích kỷ. 
 

Vui mừng thực thi những công việc bác ái về thể lý và tinh 
thần, “để thức tỉnh lương tâm ngái ngủ của chúng ta trước thảm 
trạng nghèo đói” và đừng quên rằng “vào cuối đời, chúng ta sẽ 
bị phán xét về đức bác ái” (lời Thánh Gioan Thánh Giá). 
 

Xin Chúa đánh động trái tim chúng ta, để chúng ta nhận ra 
những người nghèo khó, rách rưới, đang cần đến miếng cơm 
của thương xót, chiếc áo của lòng từ bi, che phủ những vết ghẻ 
chốc, vực dậy và gìn giữ phẩm giá cao quý của con người, và 
không từ chối giúp đỡ họ. Amen. 
 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 
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