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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 – NĂM A 
ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA 
Ngày 1 Tháng 01 Năm 2023 - Số 371 

 

 

HỒN NHIÊN LOAN BÁO TIN MỪNG 
Đến nơi, họ gặp Bà Maria, Ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 
Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. (Lc 2,16-17) 
 
Suy niệm: Thật bất ngờ thú vị khi ‘các mục đồng đến thăm máng cỏ’ lại là người kể 
chuyện về Hài Nhi cho chính cha mẹ của Hài Nhi! Maria và Giuse chẳng nói gì, chỉ có 
những người chăn chiên hồn nhiên đang kể về “tin mừng” mà họ nhận được, và “cũng là tin 
mừng cho toàn dân.” Cơ hồ ta có thể nói rằng ở đây khách đang giới thiệu chủ nhà cho… 
chính chủ nhà! Họ đang giới thiệu em bé trong máng cỏ ấy cho cha mẹ của em: đó là 
“Đấng Cứu Độ”, là “Đấng Kitô Đức Chúa” (x. Lc 2,10-11). Họ đang kể về kinh nghiệm 
tuyệt vời, đầy ắp niềm vui, mà họ mới nhận được (từ sứ thần của Chúa) và vẫn đang tiếp 
tục nhận được ở đây (trong cuộc gặp gỡ em bé này). Và đó là loan báo Tin Mừng, theo 
cách nói của chúng ta ngày nay. 
 

Mời Bạn: Theo ngôn ngữ thời nay có thể ví von rằng mấy anh chăn bò đang nói về Chúa 
Giêsu cho một giám mục hay linh mục đang trân trọng lắng nghe, “ghi nhớ” và “suy đi 
nghĩ lại trong lòng”. Ta nhận ra ai cũng có thể loan báo Tin Mừng và ai cũng cần phải biết 
lắng nghe Tin Mừng, kể cả từ những phía bất ngờ nhất. 
 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm sống theo xác tín kép này: (1) sẵn sàng loan báo Tin Mừng cho 
anh em bằng cách phù hợp; và (2) sẵn sàng lắng nghe Tin Mừng được loan báo cho mình. 
 

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã sinh hạ và trao ban Chúa Giêsu cho nhân loại, xin dạy 
con biết rằng dù con hèn mọn đến mấy, con cũng được mời gọi đón nhận Chúa và giới 
thiệu Chúa cho mọi người, trong niềm vui. 
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TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 25/12/22 
$ 4,140.00 

 

 

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 1:  Cầu cho các nhà giáo dục.  Chúng ta cầu 
nguyện cho các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình 
huynh đệ hơn là sự ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất 
và dễ bị tổn thương nhất. 

 
 

Tuần Lễ 1/01/2023 - 8/01/2023 
 

 1/01 
CHÚA NHẬT - ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA 
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7;  Lc 2:16-21 

 

 2/01 
Thứ Hai - Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, Giám Mục, Tiến Sĩ 

Hội Thánh, Lễ Nhớ 
1 Ga 2:22-28;  Ga 1:19-28 
 

3/01 
Thứ Ba - Danh Thánh Chúa Giêsu, Lễ Nhớ 
Pl 2:1-11; Lc 2:21-24 
 

4/01 Thứ Tư - Thánh Elizabeth Ann Seton , Lễ Nhớ 
1 Ga 3:7-10; Ga 1:35-42 
 

5/01 Thứ Năm - Thánh Gioan Neumann, Giám Mục, Lễ Nhớ  
1 Ga 3:11-21; Ga 1:43-51 
 

6/01 Thứ Sáu - Thánh André Bessette, Tu Sĩ, Lễ Nhớ   
 Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6;  Mt 2:1-12       
 

7/01 Thứ Bảy - Thánh Raimunđô Penyafort, Linh Mục, Lễ Nhớ 
1 Ga 3:224;  Mt 4:12-17,23-25 
 

8/01 CHÚA NHẬT - CHÚA HIỂN LINH 
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12 
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài Đọc 1.  Ds 6:22-27:  Thiên Chúa nhắc cho dân nhớ rằng, nếu họ đặt mình dưới quyền 
bảo trợ của Thiên Chúa, dân sẽ được Người che chở, chúc lành, dủ lòng thương và ban bình 
an. 
 

Bài Đọc 2.  Gl 4:4-7:  Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Galát cho chúng ta  biết Thiên Chúa 
cho Con Một Người sinh làm con Ðức Maria, để cứu chuộc chúng ta, cho chúng ta thừa 
hưởng gia nghiệp Nước Trời. 
 

Tin Mừng.  Lc 2:16-21:  Sau khi Ðức Maria sinh Chúa Giêsu, thiên thần báo tin cho các 
người chăn chiên đến thờ lạy Chúa, và thuật lại cho Ðức Mẹ nghe về Hài Nhi. Ðức Mẹ hằng 
ghi nhớ việc đó và suy niệm trong lòng. 

 
TIN MỪNG:  Lc 2:16-21 

 
Các người chăn chiên gặp Bà Maria, Ông Giuse và Hài Nhi.  Được đủ tám ngày, người 
ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu. 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem.  Họ gặp Bà Maria, Ông Giuse, cùng 
với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài 
Nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho 
biết. Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi 
các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được 
tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.  
 

Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài 
Nhi là Giêsu; đó tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng 
mẹ. 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.    



  

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ 
TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 

 
 

 

Thứ Bảy - ngày 21 tháng 1, 2023 
7:00 PM Thánh Lễ Giao Thừa 

- Ca Đoàn Ca Lên Đi phụ trách 
 

Ngay sau Thánh Lễ 
 Quà chúc tuổi Xuân đến Quý Cụ và Quý    

Ông Bà tuổi từ 65 trở lên 
   Nhận Lộc Lời Chúa 

 

Chúa Nhật - ngày 22 tháng 1, 2023 (Mồng Một Tết Quý 
Mão) 

10:00 PM Thánh Lễ duy nhất - Cầu Bình An cho Năm Mới 
- Ca Đoàn Truyền Tin phụ trách 

 

Thứ Hai - ngày 23 tháng 1, 2023 (Mồng Hai Tết Quý Mão) 
6:00 PM Thánh Lễ Cầu cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ 

 

Thứ Ba - ngày 24 tháng 1, 2023 (Mồng Ba Tết Quý Mão) 
6:00 PM Thánh Lễ Cầu Thánh Hóa Công Việc Làm Ăn 

 
 

 
NĂM MỚI, BƯỚC KHỞI ĐẦU 

 

LM Gioan Bosco Nguyễn Hữu Thy 
 

Trong những giây phút cuối cùng của một năm cũ sắp qua và 
đang hồi hộp ngồi chờ năm mới đang tới gần kề, Berthold 
Brecht, thi sĩ nỗi tiếng người Ðức vào thế kỷ XIX, đã ghi vào 
trang cuối cùng cuốn nhật ký của ông mấy câu thơ : 
 
 

“Tôi ngồi bên lề đường dốc thoai thoải. 
“Nhìn bác tài đang mãi thay bánh xe. 
“Tôi chẳng thích nơi tôi vừa từ giã. 
“Tôi chẳng thích nơi tôi sẽ đặt chân. 
“Tại sao tôi bất nhẫn ngồi nhìn thay bánh xe?” 
 

Thời gian trong suốt một năm đã âm thầm qua nhanh như thoi 
đưa. Ðang khi đó, chúng ta sống hết ngày này qua ngày nọ, hết 
tuần này qua tuần kia, và ít khi để ý xem thời gian đã trôi qua 
nhanh như thế nào! Nhưng những giây phút trong đêm 
Silvester, đêm giao thừa, đêm cuối cùng của năm cũ mà chúng 
ta vừa từ giã, lại hoàn toàn khác hẳn. Có rất nhiều người đã 
không rời mắt khỏi mặt chiếc đồng hồ và hồi hộp chờ cho chiếc 
kim chỉ giờ dừng lại ở con số 12. Trong khoảnh khắc đó họ đã 
hoàn toàn quên đi mọi nhọc nhằn vất vả, mọi phân hóa và tranh 
chấp của cuộc sống hằng ngày. Chỉ trong những giây lát vắn 
vỏi đó họ mới được dừng tay “chiến đấu” với đời và được ngồi 
nghỉ “bên lề đường dốc thoai thoải”. 
 

Trong ngày đầu tiên của một năm mới, đang khi “bánh xe” 
cuộc sống hằng ngày lại tiếp tục đều đặn lăn nhanh trên con 
đường thời gian, chúng ta cần nhìn lại đời sống của mình, nhìn 
lại những ngày tháng của một năm vừa trôi qua, để kịp định 
hướng đúng đắn cho những dự định trong năm mới vừa bắt 
đầu. Và tất cả phải được nhanh nhẹn giải quyết ngay, vì con tàu 
thời gian vẫn vô tình vùn vụt lao nhanh về phía trước, không 
chút cảm thương chờ đợi ai. Vâng, những giây phút thư giãn 
của đêm giao thừa thật quá ngắn ngủi, chúng ta lại bất nhẫn 
nhìn “thay bánh xe” thời gian! 
 

Nhưng người ta thấy được gì trong lúc “tống cựu nghinh tân”, 
lúc nhìn năm mới đến thay năm cũ? Người ta nói gì về những 
điều quá khứ vừa qua đi? Ðối với thi sĩ Berthold Brecht, điều 

ông thấy đã ghi nhận là bóng tối, là điều rủi ro, nên ông: “Tôi 
chẳng thích nơi tôi vừa từ giã”. Chắc hẳn nhiều người trong 
chúng ta hiểu ngay được điều đó! Dĩ nhiên, không phải tất cả 
những gì xảy trong năm vừa qua đều xấu. Nhưng hầu như tất cả 
mọi người đều nhất trí là có những sự cố đã xảy ra trong năm 
vừa qua mà họ không bao giờ lại muốn xảy ra lần nữa, như khi 
phải vĩnh viễn giã từ một người thân, hay khi phải gặp những 
khó khăn nan giải trong nghề nghiệp, trong tình yêu, trong gia 
đình hay khi vì bất đắc dĩ phải nợ nần nặng lãi, v.v... Dĩ nhiên 
là không một ai muốn nhớ đến những rủi ro đó nữa. Nhưng 
phải nhìn về tương lai, về những ngày tháng đang trải dài trước 
mắt, thế nào đây? Thi sĩ Brecht thì bộc lộ rõ ràng khi ông viết: 
“Tôi chẳng thích nơi tôi sẽ đặt chân”. Còn chúng ta? Có lẽ do 
những ảnh hưởng không nhỏ của những bất hạnh to nhỏ trong 
năm qua, chúng ta cũng sẽ khó tránh được những cảm nghĩ 
mông lung, buồn vui lẫn lộn khi hướng nhìn về những ngày 
tháng trước mắt! 
 

Trong những ngày đầu Năm Mới, chúng ta luôn chúc cho nhau 
một Năm Mới đầy may lành hạnh phúc, mặc dù mọi người đều 
biết là không bao giờ tất cả những ước vọng chúng ta cầu chúc 
đó đều được hiện thực. Thật ra, Năm Mới cũng giống như một 
trang giấy trắng trải rộng trước mắt chúng ta, và những gì sẽ 
được viết lên trang giấy đó thì không ai trong chúng ta biết 
chắc trước được. Chỉ có một điều mà rất có thể mỗi người 
trong chúng ta sẽ phải đối mặt, đó là các lỗi lầm, bệnh tật và sự 
chết. Nếu vậy thì còn lại những gì nữa cho bao thầm ước đầy 
lạc quan, cho bao dự định đầy hy vọng mà nhiều người ấp ủ 
trong lòng khi bước chân vào ngưỡng cửa năm mới? Những tia 
pháo bông rực rỡ sáng chói của đêm giao thừa cũng chỉ đủ sức 
mang lại cho ta những niềm vui ngắn ngủi rồi vội tắt nhanh, để 
lại những xác giấy nằm tả tơi trên mặt đất lạnh! Vậy không còn 
gì ngoài bóng tối của đêm đen hay sao? 
 

Các bạn thân mến, không phải là một sự ngẫu nhiên khi chúng 
ta khởi sự sống ngày đầu tiên của năm mới cũng chính là ngày 
chúng ta cử hành Ðại Lễ kính Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa. 
Vâng, ngay từ những giây phút đầu tiên của một năm mới đã 
được dâng kính Mẹ Thiên Chúa, Giáo Hội muốn khẳng định rõ 
ràng rằng một người có đức tin vào Thiên Chúa không bao giờ 
có lý do để bi quan thất vọng. Hãy đưa mắt hướng nhìn lên Mẹ 
Maria. Mẹ chính “Sao Mai” luôn chiếu sáng, báo hiệu ánh bình 
mình của một ngày mới sắp ló dạng. Thật vậy, nơi nào có Mẹ 
hiện diện, nơi đó có ơn cứu rỗi, vì Mẹ đã sinh ra cho ta Ðấng 
Cứu Thế, Ðấng giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết, và hòa giải 
ta với Thiên Chúa. Qua Mẹ Maria, Thiên Chúa chỉ cho ta biết 
những gì Người muốn dự định thực hiện nơi mỗi người trong 
chúng ta: Ðó là sự viên mãm vĩnh cửu. Con tàu thời gian không 
hề lăn bánh lao mình vào một tương lai vô định. Ðích tới của 
lịch sử thời gian, của lịch sử nhân loại và của cả lịch sử năm 
mới này là chính Thiên Chúa. 
 

Cũng như Mẹ Maria, chúng ta cũng sẽ không được chuẩn 
chước khỏi phải trải qua bóng tối và đêm đen của cuộc đời. 
Nhưng điều chúng ta có thể làm và cần phải làm để bước theo 
dấu chân của Mẹ Maria là tín thác mọi giây phút đời ta cho 
Chúa. Totus tuus! Chúng ta hãy cùng Mẹ thưa lên Chúa hai 
tiếng “xin vâng”, vì Thiên Chúa không hề bỏ rơi ta. Cả năm 
mới này với mọi sự cố buồn vui của nó cũng đã được an bài, 
cũng đã nằm trong tay Chúa. Cả năm mới 2023 này cũng là 
năm của Chúa, Anno Domini! Vậy, lòng tin tưởng phó thác vào 
sự an bài đầy tình thương của Cha trên Trời là một bước khởi 
đầu đúng đắn và và đầy hy vọng duy nhất! 
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