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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 XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C 
Ngày 9 Tháng 10 Năm 2022 - Số 359 

ĐỪNG TƯỞNG MÌNH XỨNG ĐÁNG 
Đức Giê-su nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia 
đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” 

(Lc 17,17-18) 

Suy niệm: Mười người phong hủi kêu xin lòng thương xót, và cả mười được Chúa Giê-su 
đoái thương chữa lành. Mười người ấy gồm cả người Ít-ra-en lẫn người Sa-ma-ri vốn bị coi 
là ‘dân ngoại’. Điều đáng ngạc nhiên là chỉ có một người, mà lại là người Sa-ma-ri, quay 
lại tạ ơn và tôn vinh Chúa vì được chữa lành. Quả thật, tình yêu và lòng thương xót của 
Thiên Chúa không phụ thuộc chúng ta là ai, hoặc thái độ của chúng ta thế nào cũng không 
phải vì chúng ta có xứng đáng hay không. Ngài ban ơn chữa lành cho 10 người phong cùi 
dù họ chưa nhận biết và ngay cả khi họ đáp lại bằng sự vô ơn. Việc tạ ơn Chúa không thêm 
gì cho Ngài nhưng lại là dịp cho chúng ta được nên công chính. 
 

Mời Bạn: Lòng biết ơn chỉ thực sự xảy đến với những ai ý thức mình không xứng đáng mà 
vẫn được yêu. Và ơn công chính chỉ hữu hiệu với ai ý thức mình không xứng đáng như 
vậy: người thu thuế lên Đền thờ cầu nguyện (Lc 18, 9-14); viên sĩ quan ngoại giáo từng 
thưa với Chúa Giê-su: “Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi” (Lc 7,6); và đặc biệt với 
Đức Ma-ri-a: “Phận nữ tỳ hèn mọn, được Chúa thương nhìn tới…” (Lc 1,48). 
 

Sống Lời Chúa: Học thái độ biết ơn của người Sa-ma-ri để áp dụng sau mỗi lần lãnh nhận 
Bí tích Giao hòa. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu chúng con, cho dù chúng con bất xứng, yếu 
hèn, lầm lỗi, và thậm chí là vô ơn… xin đừng xét theo công trạng chúng con, nhưng theo 
lượng từ bi Chúa mà cứu chữa chúng con. 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 10:  Cầu cho Giáo Hội biết rộng mở cho tất cả 
mọi người.  Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội; luôn trung thành và can đảm 
rao giảng Tin Mừng, xin cho Giáo Hội luôn là một cộng đoàn yêu thương huynh đệ 
và mãi thăng tiến trong tình yêu hiệp thông. 

 
Tuần Lễ 9/10/2022 - 16/10/2022 

 

 9/10 CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN 
 

 10/10 
Thứ Hai - Ngày trong Tuần XXVIII Thường Niên 
Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Lc 11,29-32 
 

11/10 
Thứ Ba - Thánh Gioan XXIII, Giáo Hoàng, Lễ Nhớ  
Gl 5,1-6; Lc 11,37-41 
 

12/10 Thứ Tư - Ngày trong Tuần XXVIII Thường Niên 
Gl 5,18-25; Lc 11,42-46 
 

13/10 Thứ Năm - Ngày trong Tuần XXVIII Thường Niên 
Ep 1, 1-10; Lc 11,47-54 
 

14/10 Thứ Sáu -  Thánh Calíttô, Giáo Hoàng, Tử Đạo, Lễ Nhớ              
Ep 1,11-14; Lc 12,1-7 
 

15/10 Thứ Bảy - Thánh Têrêsa Avila, Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ 
Ep 1,15-23; Lc 12,8-12 
 

16/10 CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN  
Xh 17,8-13; 2 Tm 3,14—4,2; Lc18-1-8 
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài đọc 1.  2 V 5, 14-17:  Ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua nước A-ram mắc 
bệnh phong, sau khi được chữa khỏi, ông quay trở lại gặp người của thiên Chúa là ngôn sứ 
Ê-li-sa để tỏ lòng biết ơn và tuyên xưng lòng tin của mình vào Thiên Chúa duy nhất. 
 

Bài đọc 2.  2 Tm 2, 8-13: Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta hãy kiên tâm chịu đựng đau 
khổ vì Đức Kitô, và giữ một lòng trung tín với Ngài thì sẽ được hưởng vinh quang muôn đời. 
 

Tin Mừng.  Lc 17, 11-19:  Tin Mừng hôm nay thuật lại mười người phong cùi được Chúa 
Giêsu chữa lành, chỉ có một người trở lại tạ ơn và tôn vinh Chúa, mà người đó lại là người 
ngoại đạo. 
 
TIN MỪNG:  Lc 17, 11-19 

 
Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-
lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại 
đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức 
Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người 
trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta 
sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói: 
“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy 
họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: 
“Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.    
 
 
 
 
 
 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 2/10/22 
$ 3,302.00 

 

 
 
LẦN CHUỖI MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ 

 
 

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo 
Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm 
những lời yêu thương chân thành và đơn 
sơ nhất : hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm 
ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của 
Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, 
những câu nài xin với Đấng đã ban cho 
chúng ta Đấng Cứu Thế.  
 

Là những người con rất yêu mến Mẹ 
Maria, chúng ta hãy cùng nhau lần chuỗi 
Mân Côi dâng lên Mẹ Maria những bông 
hồng thiêng liêng tươi thắm trong Tháng 

Mười – Tháng Mân Côi.   
 

Quý Sơ Dòng Mân Côi sẽ tới Giáo Xứ Đức Mẹ Lên Trời để 
cùng giáo xứ lần chuỗi Mân Côi vào Chúa Nhật, ngày 9 tháng 
10, 2022 vào lúc 3:00 PM. 
 

Kính mời quý ông bà anh chị em cùng đến đọc kinh chung với 
giáo xứ.   

 
HỘI CHỢ TẠ ƠN – TO GO 

 

Hội Chợ Tạ Ơn - To Go của Giáo Xứ năm này sẽ vào ngày: 
 

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11, 2022 
Từ 12:00 pm đến 10:00 pm 

 

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 11, 2022 
Từ 8:00 am đến 10:00 pm 

 

Chúa Nhật, ngày 20 tháng 11, 2022 
Từ 8:00 am đến 10:00 pm 

 
 

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em dùng điện thoại 
"quét" mã số nhanh QR Code để vào trang 
ẩm thực Hội Chợ Tạ Ơn 2022 của giáo xứ.    
 
 

 

Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em đến và ủng hộ ba ngày hội 
chợ của Giáo Xứ.  Cũng xin quý Ông Bà Anh Chị Em thông 
báo đến với người thân và bạn bè đến và ủng hộ hội chợ của 
Giáo Xứ.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KINH MÂN CÔI, LỜI KINH GẦN GŨI 
 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An 
(Tiếp theo) 
 

a. Kết nối với Đức Maria 
 

Khi lần chuỗi đọc kinh Kính Mừng, chúng ta được nối kết với 
Đức Maria. Chiêm ngắm Mẹ chỉ là “Nữ tỳ hèn mọn”, nhưng 
“Chúa đã đoái thương nhìn tới”. Vì thế, “Từ nay hết mọi đời sẽ 
khen tôi diễm phúc”. Một thiếu nữ nhỏ bé sống ở làng quê 
nghèo Nadaret đã trở thành Mẹ Thiên Chúa. Sứ thần Gabriel 
đến Nadaret chào thôn nữ Maria: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy 
ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà”. Ba tiếng “Đầy-ân-sủng” gộp 
lại trở thành như là tên gọi riêng của Đức Maria. Mẹ được tràn 
đầy ân sủng. Mẹ luôn luôn có Thiên Chúa ở cùng. Không có 
giây phút nào mà Mẹ không có Thiên Chúa với mình. Không 
có giây phút nào mà Mẹ không trọn vẹn thuộc về Chúa. Không 
có bất cứ dấu vết tội lỗi chen vào giữa Mẹ và Thiên Chúa. Là 
một tâm hồn luôn luôn nghiền ngẫm Kinh thánh, chắc hẳn Đức 
Maria nhớ lại Lời Chúa đã dùng Ngôn sứ Nathan mà thề hứa 
với vua Đavít xưa. Nhưng điều mà Mẹ không bao giờ nghĩ tới 
là mình có thể đóng vai trò gì trong việc thực hiện lời tiên tri 
ấy. Chuyện “không thể” được đầu tiên là làm sao mình sinh 
con được vì đã quyết “không biết đến chuyện vợ chồng” để 
sống trọn vẹn cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Sau khi được 
Sứ thần giải thích rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là 
không thể làm được”, Maria khiêm nhường thưa lại: “Vâng, tôi 
đây là nữ tỳ của Chúa, xin làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 
1,38). Và thế là Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người 
trong lòng Đức Trinh Nữ. Và thế là Đức Maria khiêm nhường 
đã trở thành Thánh Mẫu của Thiên Chúa. 
 

Đức Maria là người diễm phúc vì Mẹ đã tin như bà Êlisabet đã 
thốt lên: “Phúc cho em vì đã tin những lời Chúa phán”. 
 

Đọc Kinh Mân Côi là kết nối hai chiều đi đi về về giữa Đức 
Maria xuống với con người và giữa con người lên với Đức 
Maria, cách tự nhiên như tình mẫu tử. 
 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thổ lộ tâm tình: “Từ thuở 
niên thiếu, lời Kinh Mân Côi đã có một chỗ đứng quan trọng 
trong đời sống thiêng liêng của tôi… Kinh Mân Côi đã đồng 
hành với tôi trong những lúc vui sướng và trong những giai 
đoạn khó khăn. Tôi đã giao phó cho lời kinh ấy biết bao lo âu; 
nơi lời kinh ấy tôi đã luôn tìm được sự nâng đỡ… Kinh Mân 
Côi là lời kinh tôi ưa thích. Một lời kinh kỳ diệu! Kỳ diệu qua 
vẻ đơn sơ và chiều sâu của nó.” 
 

b. Kết nối với Chúa Giêsu 
 

Điều huyền diệu làm cho chuỗi Mân Côi hữu hiệu là khi đọc 
chúng ta vừa cầu nguyện vừa suy niệm. Kinh Lạy Cha dâng lên 
Chúa Cha, Kinh Kính Mừng dâng lên Đức Maria và Kinh Sáng 
Danh dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi. Những tâm tình suy niệm 
hướng về Chúa Giêsu Kitô. 
 

Chuỗi Mân Côi là một bản tóm tắt gọn gàng, dễ nhớ về những 
biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Cứu Thế. Mân Côi là 
những bông hồng đẹp được tượng trưng bằng các kinh Kính 
Mừng để tôn vinh Người. Đức Mẹ đã có mặt trong cuộc đời 
Chúa Cứu Thế từ những giây phút đầu cho đến những giây 
phút cuối. 
 

(Còn tiếp) 
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	Khi lần chuỗi đọc kinh Kính Mừng, chúng ta được nối kết với Đức Maria. Chiêm ngắm Mẹ chỉ là “Nữ tỳ hèn mọn”, nhưng “Chúa đã đoái thương nhìn tới”. Vì thế, “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”. Một thiếu nữ nhỏ bé sống ở làng quê nghèo Nadaret đã...
	Đức Maria là người diễm phúc vì Mẹ đã tin như bà Êlisabet đã thốt lên: “Phúc cho em vì đã tin những lời Chúa phán”.
	Đọc Kinh Mân Côi là kết nối hai chiều đi đi về về giữa Đức Maria xuống với con người và giữa con người lên với Đức Maria, cách tự nhiên như tình mẫu tử.
	Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thổ lộ tâm tình: “Từ thuở niên thiếu, lời Kinh Mân Côi đã có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống thiêng liêng của tôi… Kinh Mân Côi đã đồng hành với tôi trong những lúc vui sướng và trong những giai đoạn khó khăn. T...
	b. Kết nối với Chúa Giêsu
	Điều huyền diệu làm cho chuỗi Mân Côi hữu hiệu là khi đọc chúng ta vừa cầu nguyện vừa suy niệm. Kinh Lạy Cha dâng lên Chúa Cha, Kinh Kính Mừng dâng lên Đức Maria và Kinh Sáng Danh dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi. Những tâm tình suy niệm hướng về Chúa Giês...
	Chuỗi Mân Côi là một bản tóm tắt gọn gàng, dễ nhớ về những biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Cứu Thế. Mân Côi là những bông hồng đẹp được tượng trưng bằng các kinh Kính Mừng để tôn vinh Người. Đức Mẹ đã có mặt trong cuộc đời Chúa Cứu Thế từ những...
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