
  

 

      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 XXX THƯỜNG NIÊN – NĂM C 
Ngày 23 Tháng 10 Năm 2022 - Số 361 

 

NHƯ THẾ LÀ CẦU NGUYỆN 
Chúa Giê-su kể dụ ngôn sau đây: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người 
thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế…Người này thì được nên 

công chính, còn người kia thì không.” (Lc 18,9-10.14) 
 
Suy niệm: Lên đền thờ để cầu nguyện, đó quả là một việc tốt, không có gì phải phàn nàn. 
Thế nhưng vấn đề là ở cách cầu nguyện của họ. Người thứ nhất, thuộc nhóm Pha-ri-sêu: 
Các việc ông ta làm thật là tuyệt. Ông làm quá cả những điều luật buộc. Nội dung lời cầu 
có vẻ giống như một bản báo cáo thành tích; nhưng thiết tưởng, như thế chẳng có gì là sai. 
Ông chỉ thiếu một tấm lòng. Thiếu tấm lòng với Thiên Chúa: xem ra Ngài mắc nợ ông vì 
những điều ông “làm cho” Chúa. Và cũng thiếu cả tấm lòng với đồng loại: ông tự xếp hạng 
mình trổi vượt chứ “không như tên thu thuế kia”. Còn người thứ hai, một người làm nghề 
thu thuế: ông không có gì để báo cáo ngoại trừ tội lỗi, nghĩa là ông là người mắc nợ: mắc 
nợ tha nhân – dĩ nhiên, vì ông làm nghề thu thuế cơ mà – và mắc nợ cả Thiên Chúa: thì 
chính ông cầu nguyện đó: “Xin thương xót con vì con là kẻ có tội”. Chúa Giê-su không hề 
định nghĩa cầu nguyện là gì, nhưng qua cách đánh giá của Chúa chúng ta hiểu rằng “như 
thế mới là cầu nguyện”. 
 

Mời Bạn: Bạn có cảm thấy mình có nhu cầu phải cầu nguyện, nghĩa là cảm thấy mình cần 
xin Chúa thương xót mình, cần nối lại mối dây thân tình với Chúa? 
 

Sống Lời Chúa: Bạn hãy dành ít phút trước Thánh Thể, để cầu nguyện với những tâm tình 
như người thu thuế kia. 
 

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi.” 

mailto:assumptionofmary@arch-no.org


  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 16/10/22 
$ 2,563.00 

 

 

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 23/10/2022 - 30/10/2022 

 

 23/10 
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN 

 KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 
 

 24/10 
Thứ Hai - Thánh Antôn Maria Clarét, Giám Mục, Lễ Nhớ 
Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17 
 

25/10 
Thứ Ba - Ngày trong Tuần XXX Thường Niên 
Ep 5,21-33; Lc 13,18-21 
 

26/10 Thứ Tư - Ngày trong Tuần XXX Thường Niên 
Ep 6,1-9; Lc 13,22-30 
 

27/10 Thứ Năm - Ngày trong Tuần XXX Thường Niên 
Ep 6,10-20; Lc 13,31-35 
 

28/10 Thứ Sáu - Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ, Lễ Kính  
Ep 2,19-22; Lc 6,12-19 
 

29/10 Thứ Bảy - Ngày trong Tuần XXX Thường Niên 
Pl 1,18b-26; Lc 14,1.7-11 
 

30/10 CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN  
Kn 11,22-12,2; 2 Tx 1,11-2,2; Lc19,1-10 
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài đọc 1.  Hc 35, 12-14.16-18: Đức Chúa là Đấng xét xử, Ngài không thiên vị người giàu 
và người quyền thế, nhưng luôn lắng nghe lời cầu xin của người công chính và bé mọn. 
 

Bài đọc 2.  2Tm 4, 6-8.16-18: Thánh Phaolô cảm thấy ngài sắp đổ máu ra làm lễ tế. Nhưng 
lòng trông cậy của ông vẫn vững vàng và niềm hy vọng vòng hoa chiến thắng sẽ dành cho 
người công chính. 
 

Tin Mừng.  Lc 18, 9-14:  Tin Mừng hôm nay thuật lại hai người vào Ðền Thờ cầu nguyện. 
Người biệt phái kiêu căng, không được Chúa nhận lời. Còn người thu thuế khiêm tốn được 
Chúa ban ơn và tha thứ tội lỗi. 
 
TIN MỪNG:  Lc 18, 9-14 

 
Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính; còn người 
Pharisêu thì không. 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà 
khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-
sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy 
Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, 
hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười 
thu nhập của con.” Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên 
trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” 
Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính 
rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống 
sẽ được tôn lên”. 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.    
 
 



  

 
 

LỄ CÁC THÁNH và CÁC LINH HỒN 
 

 

LỄ CÁC THÁNH (Lễ trọng và buộc) 
Thứ Hai – ngày 31 tháng 10, 2022 – Lễ Vọng lúc 6:00 PM 
Thứ Ba – ngày 01 tháng 11, 2022 – Lễ Chính lúc 7:00 PM 

 
LỄ CÁC LINH HỒN 

Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ cầu cho các Linh Hồn trong ba Giáo 
Xứ đã qua đời tại Nghĩa Trang Restlawn Park Cemetery and 
Mausoleum, Avondale, LA vào ngày Thứ Bảy, ngày 5 tháng 
11, 2022 vào lúc 3:00 PM. 
 

Xin kính mời quí ông bà anh chị em đến hiệp dâng Thánh Lễ 
cầu nguyện cho các linh hồn đang an nghỉ tại nghĩa trang.   
 

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) 
 

Chuỗi Mân Côi mang đến vô vàn huyền diệu cho con người. Ai 
yếu đuối, Kinh Mân Côi đem cho sức mạnh; ai tội lỗi, Kinh 
Mân Côi dắt về ơn thánh; ai bất hạnh, Kinh Mân Côi giúp bình 
tĩnh tìm ra hướng lối vươn lên; ai khô khan, Kinh Mân Côi 
giúp khám phá ra những ánh lửa vẫn còn ẩn giấu trong những 
đám tro tưởng như nguội lạnh. 
 

Kinh Mân Côi là lời kinh kết nối mỗi người với Chúa Giêsu, 
với Mẹ Maria và với nhau. Đó là kinh nguyện phổ biến, vừa dễ 
đọc vừa dễ cầu nguyện mà lại mang lại nhiều ích lợi cho linh 
hồn. 
 

3. HÃY SIÊNG NĂNG LẦN HẠT 
 

Chuỗi Mân Côi nuôi dưỡng đời sống nội tâm phong phú. Chuỗi 
Mân Côi làm lòng người lắng dịu, thanh thản bình an để chiêm 
ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và ca ngợi Mẹ Maria. Cầm Chuỗi 
Mân Côi trên tay, chúng ta sẽ thấy mình được tăng thêm nghị 
lực, sống vươn lên với niềm Tin, Cậy, Mến. 

Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta quyết 
tâm sống theo lời Mẹ trong dịp hiện ra lần cuối tại Fatima là 
“hãy siêng năng lần hạt”. “Ai mến Mẹ thì yêu thích chuỗi Mân 
Côi. Bởi vì chỉ có người yêu mới lặp lại một chuyện, một lời mà 
không biết nhàm chán” (Đường Hy vọng số 947). 
 

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết yêu mến tràng Chuỗi 
Mân Côi, siêng năng lần hạt trong mỗi ngày sống, nhờ đó 
chúng con được hiệp thông nối kết với nhau và cầu nguyện cho 
nhau. Xin Mẹ khẩn cầu cho chúng con bên tòa Chúa. Amen. 
 

https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/kinh-man-coi-loi-kinh-gan-gui-
46552 
  

15 LỜI HỨA ĐỨC MẸ MARIA HỨA 
BAN CHO NHỮNG AI LẦN CHUỖI 

MÂN CÔI 
 

(Mẹ đã hiện ra, trao cho Thánh Đominicô và Á Thánh Alan de 
la Roche) 
 

1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi 
Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 

2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt 
cho những ai lần Chuỗi Mân Côi. 

3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, 
tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ. 

4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát 
triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống 
trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và 
sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự 
vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết 
bao bởi những ý nghĩa này! 

5. Linh hồn đến với Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ 
không phải hư mất. 

6. Những ai lần Chuỗi Mân Côi sốt sắng và áp dụng các Mầu 
Nhiệm Mân Côi vào đời sống mình sẽ không bao giờ bị rủi 
ro. Chúa sẽ không trừng phạt họ trong cơn thịnh nộ của 
Ngài; họ sẽ không phải chết bất tử; nếu đã sống công 
chính, họ sẽ được bền vững mãi trong ơn nghĩa của Chúa 
và trở nên xứng đáng được hưởng sự sống đời đời. 

7. Những ai thực lòng tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ 
được ơn chịu các phép Bí tích trước giờ chết. 

8. Những ai trung thành lần Chuỗi Mân Côi, khi sống và nhất 
là trong giờ chết sẽ được Ánh Sáng Chúa soi dẫn với đầy 
dẫy ân huệ của Ngài. Và khi lâm tử, họ sẽ được tham dự 
vào những công nghiệp của các Thánh trên Thiên Đàng. 

9. Mẹ sẽ đưa ra khỏi Lửa luyện tội những ai đã trung thành 
lần Chuỗi Mân Côi. 

10. Những con cái trung thành lần Chuỗi Mân Côi sẽ được 
thưởng vinh quanh cao cả trên Thiên Đàng. 

11. Các con sẽ được hết những điều các con xin Mẹ nhờ sự lần 
Chuỗi Mân Côi. 

12. Những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được Mẹ 
giúp đỡ khi cần thiết. 

13. Mẹ đã xin cùng Con Chí Thánh Mẹ cho những ai truyền bá 
Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được nguyên cả Triều Đình 
Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử. 

14. Những ai lần Chuỗi Mân Côi đều là con Mẹ và là anh em 
với Con Duy Nhất của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô. 

15. Tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi của Mẹ là dấu chỉ chắc 
chắn sẽ được về Thiên Đàng. 

http://hoimancoi.net/y-nghia/15-loi-hua-cua-me-maria-cho-
nhung-ai-lan-chuoi-man-coi-16647.html 
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