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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 I MÙA VỌNG – NĂM A 
Ngày 27 Tháng 11 Năm 2022 - Số 366 

 

 
 

CANH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG 
“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh  

em sẽ đến.” (Mt 24,42) 
 

Suy niệm: Mùa Vọng như đặt chúng ta đứng trên chòi canh cuộc đời, nhìn lên khoảng 
không gian vô tận của bầu trời, nhận ra sự mênh mông của biển cả, sự vô thường của cuộc 
sống. Trong sự to lớn này, mỗi người tựa như hạt cát trên bãi biển, nếu không muốn nói là 
hư vô. Nhưng đối với Chúa, mỗi chúng ta là một nhân vị cao quý, được dựng nên theo hình 
ảnh Chúa, có giá trị vô song trước mặt Ngài, với một định mệnh cao cả, chứ không phải nơi 
trần thế này. Chúa không ngừng nhắc ta ngày Ngài đến đem ta vào cõi mênh mông đời đời: 
Đó là Nước Trời. Muốn vào được Nước đó, phải nỗ lực chiến đấu (x. Lc 13,24), dùng của 
cải đời này để mua (x. Lc 16,8), vác thập giá mỗi ngày (x. Lc 9,23)… 
 

Mời Bạn: Thái độ thường xuyên phải có để vào Nước Trời ấy là tỉnh thức. Tỉnh thức là 
không mê ngủ, không bị cuốn hút do của cải, tiện nghi vật chất, mãi mê với đời sống tại 
thế. Tỉnh thức là biết nhận ra Đấng đang đến là ai để đón Ngài vào cuộc đời, làm chủ quả 
tim mình. Tỉnh thức là kiên trì làm việc lành phúc đức, chiến đấu chống lại bản năng xác 
thịt, các khuynh hướng xấu. Xem ra bạn có nhiều việc phải làm để có thể tỉnh thức, không 
phải ngày một ngày hai, mà là mọi ngày. 

 

Sống Lời Chúa: “Hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa 
mãn các dục vọng” (Thư gởi tín hữu Rôma, bài đọc II Thánh lễ hôm nay). 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn tỉnh thức để khỏi sa chước cám dỗ, tỉnh thức để 
nhận ra Chúa hiện diện với con trong cuộc sống mỗi ngày. 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 11:  Cầu cho những trẻ em đang chịu đau khổ.  
Chúng ta cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đau khổ, nhất là những em vô 
gia cư, mồ côi và là nạn nhân chiến tranh; xin cho các em chắc chắn được hưởng 
một nền giáo dục và có cơ hội sống trong tình yêu gia đình. 

 
 
 

Tuần Lễ 27/11/2022 - 4/12/2022 
 

 27/11 
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM A  
Is 2, 1-5; Rm 13, 11-14; Mt 24, 37-44 
 

 28/11 
Thứ Hai - Ngày trong Tuần I Mùa Vọng 
Is 2, 1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8, 5-11 
 

29/11 
Thứ Ba - Ngày trong Tuần I Mùa Vọng 
Is 11, 1-10; Lc 10, 21-24 
 

30/11 Thứ Tư – Thánh Anrê, Tông Đồ. Lễ Kính 
Rm 10, 9-18; Mt 4, 18-22 
 

1/12 Thứ Năm - Ngày trong Tuần I Mùa Vọng     
Is 26, 1-6;  Mt 7, 21, 24-27 
 

2/12 Thứ Sáu - Ngày trong Tuần I Mùa Vọng               
Is 29, 17-24; Mt 9, 27-31 
 

3/12 Thứ Bảy - Thánh Phanxicô Xaviê, Linh Mục, Lễ Nhớ 
1Cr 9-16-19.22-23;  Mc 16, 15-20 
 

4/12 CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM A 
Is 11, 1-10; Rm 15,4-9; Mt 3, 1-12 
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài đọc 1.  Is 2, 1-5:  Ngôn sứ Isaia tiên báo Chúa đến cải tạo mọi sự: Dân Chúa sẽ được quý 
chuộng và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi họ, và Chúa ban hòa bình thịnh vượng cho họ 
cũng như cho chúng ta. 
 

Bài đọc 2.  Rm 13, 11-14:  Thánh Phaolô bảo chúng ta phải tỉnh thức chờ Chúa đến cứu rỗi 
chúng ta. Tỉnh thức là cải thiện đời sống, trở nên người mới theo gương Chúa Kitô. 
 

Tin Mừng.  Mt 24, 37-44:  Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước Người sẽ đến 
thình lình. Chúng ta phải tỉnh thức, phải chuẩn bị sẵn sàng. Ai chuẩn bị sẵn sàng sẽ được 
Người cứu thoát, kẻ không chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị bỏ lại. 
 
TIN MỪNG:  Mt 24, 37-44 

 
Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng. 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
 
 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người 
quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, 
cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu.  Họ không hay biết gì, cho đến khi 
nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy.  Ngày Con Người quang lân cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, 
hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai 
người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.” 
 

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.  Anh 
em hãy biết điều này:  nếu chủ nhà biết giờ canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, 
không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì 
chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” 
 
 

Tin Mừng của Chúa Kitô.    
 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 20/11/22 
$ 1,793.00 

 

 
 
LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

(Bổn Mạng Giáo Hội Hoa Kỳ) 
 

Thứ Năm, ngày 8 tháng 12, 2022 – sẽ có Thánh Lễ kính Đức 
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lễ Trọng) lúc 7:00 PM. 
 

Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời giờ tham dự 
Thánh Lễ kính Đức Mẹ để tỏ lòng yêu mến đối với Mẹ Maria. 
 

KẾT QUẢ XỔ SỐ 
HỘI CHỢ LỄ TẠ ƠN 2022 

 

Lô Độc Đắc - $5,000.00…….…………….…………..…...0504 
Lô Giải Nhất - $2,000.00……………….………………....1214 
Lô Giải Nhì - $1,000.00………..………………………….2425 
Lô Giải Ba - $500.00…….………………………………...1346 
5 Lô An Ủi - $200.00………..….1976, 0975, 0806, 1053, 2416 
 

Xin quý vị liên lạc với Anh Đại, 504-606-6299, để lãnh giải 
trúng.  Ban Tổ Chức Hội Chợ Lễ Tạ Ơn 2022 xin chân thành 
cảm ơn quý vị đã tích cực tham gia chương trình xổ số để giúp 
phát triển Giáo Xứ Đức Mẹ Lên Trời. 
 

 
 
 
 

 

CANH THỨC VÀ SẴN SÀNG 
CHỜ ĐÓN CHÚA 

 

Hôm nay chúng ta bước vào Chúa nhật 
thứ nhất Mùa Vọng, khởi đầu cho Năm 
Phụng Vụ mới. Chắc hẳn ta cảm nhận 
thời gian trôi qua thật nhanh. Khi khí 
trời se lạnh một chút, chúng ta đã thấy 
ngoài thị trường trưng bày bán đầy dẫy 
những đồ trang trí lễ Noel. Người ta rộn 
ràng mua sắm, chuẩn bị cho ngày lễ và 

mở nhạc Giáng Sinh khắp nơi. Thế nhưng, với mỗi người Kitô 
hữu, Hội Thánh mong muốn chúng ta sống Mùa Vọng với tâm 
tình chuẩn bị kính nhớ biến cố Con Thiên Chúa đến với nhân 
loại lần thứ nhất, đồng thời chúng ta hướng lòng trông đợi 
Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày cánh chung. Vì thế, Lời 
Chúa mời gọi ta “Anh em hãy canh thức, vì anh em không 
biết ngày nào Chúa của anh em đến.” Vậy, chúng ta cần làm 
gì và sống như thế nào để có thể canh thức và sẵn sàng đón 
Chúa? 
 

Khi mừng Lễ Giáng Sinh, chúng ta nhớ về một biến cố trong 
quá khứ đã diễn ra trước đây hơn hai ngàn năm. Chúng ta cử 
hành sinh nhật của Chúa Giêsu, Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa 
trở nên một người ở giữa chúng ta. Còn Mùa Vọng lại thúc đẩy 
chúng ta hướng về tương lai. Mùa Vọng nhắc chúng ta nhớ 
rằng một ngày nào đó Chúa Giêsu sẽ đến trong vinh quang, là 
ngày cùng tận của thế giới, để thay đổi, làm cho tất cả nên mới. 
Vì thế, “Hãy canh thức, hãy sẵn sàng” là điều Chúa Giêsu chỉ 
dạy và mong ước chúng ta thực thi. 
 

Hãy Canh Thức. Chúa tha thiết kêu mời chúng ta hãy canh 
thức để có thể nhận biết sự hiện diện của Chúa trong trần gian 

và trong cuộc sống của chính chúng ta. Chúa Giêsu đưa ra 
quang cảnh ngày Chúa đến sẽ như nạn hồng thủy ập xuống bất 
ngờ “Thời ông Nôê thế nào thì cuộc quang lâm của Con 
Người cũng sẽ như vậy.” Vì thế, cần phải canh thức mới nhận 
ra ngày giờ Chúa đến và mới được cứu. Người canh thức là 
người tỉnh, không ngủ mê trong những tội lỗi; là người tỉnh 
thức trước những cám dỗ của trần gian, của những ham mê 
danh lợi thú, của những lo lắng sự đời và tất cả những gì ngăn 
cản Chúa đến với ta. 
 

Cầu nguyện sẽ giúp chúng ta tỉnh thức hướng lòng về Chúa và 
không còn bám víu vào thế trần. Chính Chúa đã dạy các môn 
đệ “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh 
thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.” (Mc 14,38). 
Cầu nguyện là vũ khí của người Kitô hữu và là chìa khóa mở 
trái tim Thiên Chúa. Vì vậy, Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta 
hãy “Cầm lấy cũ khí của sự sáng để chiến đấu.” (Rm13,12) 
Nhờ vũ khí cầu nguyện, chúng ta mới thức dậy và mạnh mẽ 
loại trừ những việc làm đen tối, ăn ở đứng đắn, không chiều 
theo tính xác thịt hay dục vọng nhưng luôn mặc lấy Chúa Kitô 
(x. Rm 13,12-14). Vậy đừng bao giờ chúng ta ngừng cầu 
nguyện, vì “Ai không cầu nguyện, không cần ma quỉ lôi kéo, 
sẽ tự mình sa xuống hỏa ngục.” (Thánh Têrêsa Avila) Ước 
mong sao mỗi chúng ta biết dùng thời giờ trong ngày sống để 
dâng lên Chúa những tâm tình tôn vinh, chúc tụng, cảm tạ, hối 
lỗi và xin ơn lành... Như thế, cầu nguyện sẽ là chiếc thang nối 
trời với đất và giúp ta luôn tỉnh thức sẵn sàng đón chờ Chúa 
đến. 
 

Hãy Sẵn Sàng. Lời Chúa tha thiết nhắc nhở ta hãy biết chuẩn 
bị chu đáo từ xa để có một tâm hồn sẵn sàng chờ đón Chúa. 
Bởi “Đời đâu học được chữ ngờ”, thế nên thái độ sẵn sàng 
không bao giờ là thừa, nhất là sẵn sàng chờ đón giờ Chúa đến. 
Vì “chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ 
đến.” Giờ và ngày ấy sẽ không bất ngờ nếu ta biết chuyên 
chăm cầu nguyện, cử hành các Bí tích, nhất là Bí Tích Thánh 
Thể mỗi ngày. Chỉ trong cầu nguyện và cử hành Bí Tích, ta 
mới có cơ hội tập quen dần đón Chúa, gặp gỡ Chúa và trò 
chuyện thân mật với Chúa. Nhờ cầu nguyện, Chúa ban cho ta 
sức mạnh và lòng can đảm để vượt qua những thử thách, những 
sự dữ và có thể đứng vững trong ngày Chúa đến. 
 

Chúng ta cần lắng nghe Chúa nhắn nhủ và ý thức để sống Canh 
Thức và Sẵn Sàng, vì “Anh em không biết ngày nào Chúa 
của anh em đến.” Hãy để Lời Chúa ngân vang trong lòng 
chúng ta, và cố gắng thực thi Lời Chúa dạy. Hãy dành thời gian 
cầu nguyện, tập nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc đởi mình, 
trong những biến cố, trong anh chị em. Và ta cũng hãy biết đón 
Chúa qua việc tiếp đón, yêu thương chia sẻ với những anh chị 
em bé nhỏ, nghèo hèn đang sống quanh ta ngay nơi trần gian 
này. Có như thế, tâm hồn ta mới luôn ở trong tư thế canh thức 
và sẵn sàng chờ đón Chúa. Đừng để ta bị bất ngờ về “Ngày ấy” 
Ngày Chúa đến với ta qua giờ chết của mỗi người và trong 
ngày Chúa quang lâm. 
 

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Xin hãy ban thêm lòng tin, 
cậy, mến, để chúng con luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng chờ 
đón Chúa và được hưởng ơn cứu độ. Amen. 
 

Dã Quỳ 
http://conggiao.info/canh-thuc-va-san-sang-cho-don-chua-d-
39000 

THÔNG BÁO 
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