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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 CHÚA GIÁNG SINH – NĂM A 
Ngày 25 Tháng 12 Năm 2022 - Số 370 

 

 

THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA 
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14) 

 

Suy niệm: Chẳng ai có thể hiểu thấu tại sao Thiên Chúa toàn năng cao cả, Đấng cả đất trời 
không thể chứa nổi, lại hạ cố đến cư ngụ giữa nhân loại trong hình hài một trẻ thơ yếu ớt, 
được sinh ra trong cảnh cơ hàn. Tuy nhiên, điều không thể hiếu thấu nơi mầu nhiệm Thiên 
Chúa làm người ấy, chẳng những cho thấy tư tưởng, đường lối của Thiên Chúa vượt xa suy 
tưởng của con người, mà còn tỏ lộ trọn vẹn tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa đối với con 
người. Nơi Hài nhi Giêsu, Thiên Chúa không còn là Đấng mà con người chỉ được đứng xa 
cung kính chiêm ngắm bái thờ, nhưng đã trở nên một con người thực sự, một Thiên Chúa ở 
cùng con người để gần gũi, chung chia bao vui buồn sướng khổ của phận người, mang lấy 
vào chính thân mình bao tội lỗi yếu đuối của con người, cũng như để ban cho con người 
bình an, niềm vui, được trở nên con cái Thiên Chúa. 
 

Mời Bạn: Hài nhi Giêsu chính là món quà vô giá Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, cho 
bạn và cho tôi. Bạn và tôi được mời gọi đón nhận món quà ấy với lòng biết ơn ngang qua 
nỗ lực sống tốt lành hơn, để đời ta cũng trở nên quà tặng đem bình an, niềm vui có Chúa ở 
cùng đến cho mọi người. 
 

Sống Lời Chúa: Bạn cố gắng mỗi ngày sống gần gũi, hòa đồng, giúp đỡ mọi người, nhất là 
ai đang gặp khó khăn, để chia sẻ niềm vui có Chúa với họ. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng ta con tạ ơn Chúa vì nhờ việc Chúa nhập thể, chúng 
con được làm con Thiên Chúa. Xin ban thêm lòng mến để chúng con biết cư xử tử tế với 
nhau, sống bác ái phục vụ để qua chúng con, Chúa tiếp tục bước đi với con người. 
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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 12:  Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi 
nhuận.  Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận, đang dấn 
thân cho sự phát triển con người; xin cho họ gặp được những thành viên tận tụy với 
ích chung, và tìm kiếm không ngừng những lối đi mới dẫn đến sự cộng tác quốc tế. 

 
 

Tuần Lễ 25/12/2022 - 1/01/2023 
 

 25/12 
CHÚA NHẬT - ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH 
 Bổn Mạng Ca Đoàn Ca Lên Đi 

 

 26/12 Thứ Hai - Thánh Stêphanô, Tử Đạo Tiên Khởi, Lễ Kính 
 

27/12 Thứ Ba - Thánh Gioan, Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng, Lễ Kính 
 

28/12 Thứ Tư - Các Thánh Anh Hài , Tử Đạo, Lễ Kính 
 

29/12 Thứ Năm - Thánh Tôma Becket, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ  
 

30/12 Thứ Sáu - Thánh Gia:  Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, Lễ Kính          
 

31/12 Thứ Bảy - Lễ Vọng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng & Buộc 
 

1/01 CHÚA NHẬT - ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA 
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài Đọc 1.  Is 52:7-10:  Ngôn sứ Isaia loan báo cho dân Chúa biết: Chúa đem bình an hạnh 
phúc đến cho họ và toàn thể nhân loại. 
 

Bài Đọc 2.  Dt 1:1-6:  Xưa Thiên Chúa đã nhờ các ngôn sứ, nay Người sai Con Một là Ngôi 
Lời đến dạy bảo chúng ta, và dùng lời quyền năng của Người mà tẩy xóa tội lỗi nhân loại. 
 

Tin Mừng.  Ga 1:1-18:  Thánh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là Ngôi Lời và là Thiên Chúa. 
Người tạo thành vạn vật. Người nhập thể cứu độ loài người. Người là Ánh Sáng và là Sự 
Sống. Ai tin nhận Người thì được làm Con Thiên Chúa. 

 
TIN MỪNG:  Ga 1:1-18 

 

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 
 

Bắt Đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
 

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.  Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên 
Chúa.  
 

Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.  Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và 
không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành.  Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự 
sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.  Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối 
đã không diệt được ánh sáng. 
 

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã để làm chứng, và làm chứng về 
ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm 
chứng về ánh sáng.  Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. 
Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. 
Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Cón những ai đón nhận, tức 
là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.  Họ được 
sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn 
của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 
 

Ngôi Lời đã trở nên Người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.  Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh 
quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và 
sự thật. 
 

Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố: “Đây là Đấng mà tôi đã nói:  Người đến sau 
tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” 
 

Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Qủa 
thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức 
Giêsu Kitô mà có. Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên 
Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. 
 

Tin Mừng của Chúa Kitô.    



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 18/12/22 
$ 2,107.00 

 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ 
TRONG THÁNG 12 NĂM 2022 

 
 

 

Lễ Thánh Gia (Lễ Kính) 
- Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12, 2022 

6:00 PM Thánh Lễ  
- Ca Đoàn Truyền Tin phụ trách 

 
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Lễ Đầu Năm Mới  
(Lễ Trọng và Buộc) 

6:00 PM Thánh Lễ Vọng - Thứ Bảy, ngày 31 tháng 12, 
2022 
- Ca Đoàn Truyền Tin phụ trách 

10:00 AM Thánh Lễ duy nhất - Chúa Nhật, ngày 1 tháng 1, 
2023  
- Ca Đoàn Ca Lên Đi phụ trách 

 
 

 
 
 
 

THƯ GIÁNG SINH CỦA CHÚA GIÊSU 
NĂM 2022 

 

Cát Minh 
 

Con yêu dấu, 
 

Bình an, tình yêu và ân sủng của TA hằng ở cùng con luôn 
mãi. 
 

TA gửi thư này tới con khi trời đã vào đông và bên ngoài tuyết 
đã rơi ở nhiều nơi. Lại một năm gần trôi qua và gần tới ngày 
sinh nhật của TA rồi. Con có nhớ, có mong chờ ngày sinh nhật 
của TA không? Có thể là con nhớ ngày sinh nhật của TA thì có, 
nhưng mong chờ thì lại mong chờ một điều gì khác không phải 
là TA. Thật ra thì trong ngày sinh nhật của Ta, TA mong chờ 
con, TA nhớ tới con nhiều hơn là con mong chờ và nhớ tới TA 
con biết không? Bao lâu con còn có mặt trên cuộc đời tạm bợ 
này thì bấy lâu TA vẫn chờ đợi con vì muôn ngàn đời TA vẫn 
trọn tình thương. 
 

Khi nói tới Giáng Sinh thì quà tặng không thể thiếu được. 
Người ta có thể cho đi mà không cần có tình yêu, nhưng có tình 
yêu thì không thể không cho đi. Tình yêu không cho đi là tình 
yêu bị chết ngộp trong ao tù. Chính vì thế mà TA giáng thế là 
quà tặng đầu đời dành cho con trước khi con được sinh ra. TA 
chính là quà tặng từ trời cao ban xuống và những ai đón nhận 
TA là đón nhận Đấng ban tặng TA. Quà tặng sinh nhật mà TA 
thích nhất chính là con, vì con được tạo dựng giống hình ảnh 
của Ta. Hang đá đầu tiên cũng là hang đá TA thích nhất là cung 
lòng Mẹ Maria sau lời nói “xin vâng” huyền nhiệm của Mẹ. 
Ngày nay, những hang đá lung linh ánh đèn màu chẳng mặc 
thêm vinh quang gì cho TA, nhưng tình yêu thương trong trái 
tim và hành động của con người mới làm TA yêu thích. Bao 
lâu còn thiếu vắng tình yêu trong trái tim con người, thì TA vẫn 
còn sinh ra trong lạnh giá. Bao lâu tình yêu chưa biến thành 
hành động thì TA vẫn sinh ra trong cảnh nghèo khó. TA cần 
con hiệp hành để thế giới hôm nay có một mùa Giáng Sinh ấm 
áp, bình an và yêu thương. 
 

TA cám ơn sự hiện diện của con trong ngày lễ sinh nhật của 
TA làm cho TA được ấm lòng khi thế gian đang nguội lạnh và 
từ khước sự hiện diện của TA trong cuộc sống của họ. Từ khi 
chiếc điện thoại IPhone ra đời thì thời gian bầu bạn với TA 
ngày càng ít đi. Người ta quyến luyến với chiếc IPhone như 
hình với bóng. Ngày nào cũng như hưởng tuần trăng mật với 
chiếc IPhone không biết chán. Một ngày không có IPhone, 
người ta cảm thấy hụt hẫng, bơ vơ, trống vắng. Họ gắn bó với 
chiếc IPhone từng giờ từng phút quên cả thời gian dành cho 
TA. Thế nhưng, vì yêu TA vẫn chờ để mong gặp họ vào cuối 
tuần. Nhưng thật đáng buồn, cả một tuần lễ người ta dành cho 
TA có một tiếng đồng hồ ngày Chúa Nhật thôi, mà vẫn không 
thể đoạn tuyệt với chiếc máy IPhone chỉ trong một tiếng đồng 
hồ ấy. Có người vào nhà thánh của TA nhưng vẫn đưa tay quệt 
quệt, mắt vẫn dán vào màn ảnh. Có người quay phim, chụp 
hình, có người khi nghe tiếng điện thoại reo cầm lên nói 
chuyện như thể TA không hiện diện. Nhiều lúc TA muốn nói 
thật to như xưa kia TA phán với Môsê nơi cánh đồng rằng: 
“Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh”, 
nhưng TA lặng thinh mong họ sớm thức tỉnh !  
 

Ngày nay, nhiều ngôi sao sáng của thế giới ảo đã xuất hiện như 
Youtube, Facebook, Twitter, Tiktok, Instagram… khiến cả thế 
giới có nhiều người đam mê, nghiện ngập. Gã khổng lồ 
Amazon là vị thần được rất nhiều người ưa thích và viếng 
thăm, chính vì thế thời gian dành cho cầu nguyện ngày càng 
khan hiếm, và tiếng mời gọi của TA vẫn như tiếng kêu trong 
hoang địa đã bị tiếng ồn ào, nhộn nhịp của những đô thị, phố xá 
ảo lấn áp mà chỉ trong tĩnh lặng tâm hồn, con người mới có thể 
nghe được tiếng của TA. 
 

Nếu đại dịch Covid, chiến tranh Ukraine, bão Ian, núi lửa 
Mauna Loa phun trào không đủ để con người thức tỉnh, thì 
Giáng Sinh năm nay TA sẽ gửi tới mỗi người một tấm thiệp 
mời dự đại tiệc của Ta. Mỗi người đều là thực khách danh dự 
của TA nhưng sự lựa chọn vẫn là tùy ở mỗi người. Những ai 
hồi đáp sẽ được ghi tên trong sổ vàng dự tiệc. Con hãy chuẩn bị 
thật kỹ lưỡng như thể ngày mai cánh cửa đại tiệc sẽ mở ra, và 
tên con được đọc lớn là khách được vào dự tiệc. TA chờ con 
ngay tại cửa, hy vọng lúc đó con đã sẵn sàng vào dự tiệc với 
Ta.  
 

Chúc mừng Giáng Sinh tới con trong an bình và hạnh 
phúc, 
TA yêu con, 
Giêsu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hiệp cùng với Giáo Hội hoàn vũ và khắp nhân loại đang nô 
nức, mừng vui chờ đón Chúa Giáng Sinh, trong tâm tình hiệp 
nhất và yêu thương – Cha kính chúc quý cụ, quý ông bà, quý 
ban chấp hành, hội đoàn, ban ngành, đoàn thể và anh chị em 
một Mùa Giáng Sinh nhiều Thánh Đức, an lành và hạnh 
phúc.  Nguyện chúc mọi nhà luôn là một máng cỏ thánh thiện, 
ấm áp để Chúa ngự đến trong đêm Ngài giáng trần. 
 

Cha Xứ Phêrô Nguyễn Thanh Hoài 

THÔNG BÁO 
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