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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 II THƯỜNG NIÊN – NĂM A 

Ngày 15 Tháng 01 Năm 2023 - Số 373 
 

TỰ DO ĐÍCH THỰC 
“Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” (Ga 1,30) 

 
Suy niệm: “Chỉ có thể có tự do đích thực khi người ta vượt thoát khỏi chính mình để đi vào 
tự do của con cái Chúa” (Fénélon). Có thể nói rằng: Gio-an Tẩy Giả sống trong tự do đích 
thực đó. Ông không mạo nhận mình là Đấng Cứu Thế theo như ý kiến của dân chúng gán 
cho ông. Ông chỉ nhận rằng: ông chỉ là tiếng người hô trong hoang địa. Và như thế là đủ 
cho ông. Ông không ảo tưởng về mình, ông không bị choá mắt bởi ánh hào quang tán tụng 
của dân chúng. Ông hoàn toàn tự do. Ông lắng nghe tiếng “Đấng đã sai ông” để giới thiệu 
đích danh Đức Giê-su là “Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33). 
 

Mời Bạn: Triết gia Socrates nói rằng: “Hãy tự biết mình.” Đó là điều làm cho bạn tự do. Vì 
thế, bạn hãy tự hỏi mình: Tôi có đang tự do không? Tôi có nhận ra mình đang ảo tưởng gì 
về chính mình không? Tôi có bị phụ thuộc bởi những lời khen chê của người khác khiến tôi 
không bình tâm tìm kiếm thánh ý Chúa để thi hành không? 
 

Sống Lời Chúa:  Dành thời gian suy niệm dưới ánh sáng Lời Chúa để khám phá bản thân 
mình có những điểm gì tốt để phát huy, những điểm chưa tốt để cải thiện và nhất là biết ý 
muốn của Chúa nơi mình để mau mắn thi hành. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi dựng nên con, Chúa ban cho con tự do. Nhưng con đã đánh 
mất sự tự do đó khi con không tự biết mình, nhưng lại lệ thuộc vào lời khen tiếng chê của 
người khác. Xin ban cho con ơn can đảm để con dám nhìn nhận bản thân mình. Nhờ đó, 
con lại có được tự do. 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 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 15/01/2023 - 22/01/2023 
 

 15/01 
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - A 
Is 49:3,5-6; 1 Cr 1:1; 3; Ga 1:29-34 

 

 16/01 
Thứ Hai - Ngày Trong Tuần II Thường Niên 
Dt 5:1-10; Mc 2:18-22 
 

17/01 
Thứ Ba - Thánh Antôn, Viện Phụ, Lễ Nhớ 
Dt 6:10-20;  Mc 2:23-28 
 

18/01 
Thứ Tư - Ngày Trong Tuần II Thường Niên 
• Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất 

Dt 7:1-3,15-17;  Mc 3:1-6 
 

19/01 Thứ Năm - Ngày Trong Tuần II Thường Niên 
Dt 7:25; Dt 8:6; Mc 3:7-12 
 

20/01 
Thứ Sáu - Thánh Fabianô, Giáo Hoàng, Tử Đạo, Lễ Nhớ và  
                 Thánh Sêbastianô, Tử Đạo, Lễ Nhớ   
 Dt 8:6-13;  Mc 3:13-19    
 

21/01 
Thứ Bảy - Thánh Anê, Trinh Nữ Tử Đạo, Lễ Nhớ 
LỄ GIAO THỪA (TẾT QUÝ MÃO) 
Ds 6:22-27; 1 Tx 5:16-26.28; Mt 5:1-10. 
 

22/01 
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - A 
MỒNG MỘT TẾT QUỸ MÃO – CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI 
St 1:14-18; Pl 4:4-8; Mt 6:25-34 
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài Đọc 1.  Is 49:3.5-6:  Ngôn sứ Isaia giới thiệu Chúa Giêsu là Tôi Trung của Thiên Chúa. 
Người được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ đầu, để tái lập dân Israel và đem ơn cứu rỗi đến 
muôn dân. 
 

Bài Đọc 2.  1 Cr 1:1-3:  Thánh Phaolô tự giới thiệu người là Tông Ðồ Chúa. Ông chào thăm 
các tín hữu và kêu gọi họ sống thánh thiện nhờ kết hợp với Ðức Kitô là Ðấng Thánh. 
 

Tin Mừng.  Ga 1:29-34: Thánh Gioan Tẩy Giả chứng thực Chúa Giêsu là “Chiên Thiên 
Chúa, Ðấng xóa tội trần gian”. Vì “Người đã được Thánh Thần tấn phong và Chúa Cha xác 
nhận là Con Yêu Dấu”. 

 
TIN MỪNG:  Ga 1:29-34 

 
Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian. 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
 
Khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây 
Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến 
sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 
 

“Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho 
dân Ít-ra-en.”  Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời 
xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép 
rửa trong nước đã bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là 
Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.’ Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng 
Thiên Chúa tuyển chọn.” 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.    



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 8/01/23 
$ 3,982.00 

 

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 AM 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 

 
 
 
 
 

 

Chúc Mừng Năm Mới 
Với tâm tình cảm tạ Chúa cho một năm cũ đang 
qua và trong niềm vui hân hoan chào đón mùa xuân 
mới.  Trước thềm Xuân Quý Mão, giáo xứ xin kính 

chúc Quý cố, Quý cụ, Quý Ân nhân, Quý ông bà, anh chị em và các cháu 
một năm mới Thánh Đức và  An Khang Thịnh Vượng.  
 

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời gìn 
giữ mọi người trong năm mới được bình an.  Xin Chúa Xuân chúc lành 
cho quý vị năm mới thêm tuổi thêm sức khỏe, gia đình an vui hạnh phúc, 
phát tài thêm lộc, các cháu còn đi học thì đỗ đạt thành công và mọi việc 
được hanh thông an nhàn trong năm mới.     

 

 
GIAO THỪA GIẰNG CO 

 

Trầm Thiên Thu 
 

Chắc hẳn không mấy ai lại không biết câu đối Tết rất phổ biến 
của chí sĩ Nguyễn Công Trứ. Và có lẽ nhiều người còn thuộc 
lòng: 
 

Chiều ba mươi, nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa; 
Sáng mồng một, rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phú vào 
nhà. 
 

Ý nghĩa thật thâm thúy, mặc dù câu đối rất bình dân. Có sự 
giằng co xảy ra ngay giữa khoảng giao thừa khiến người ta như 
hóa ngông cuồng hoặc điên dại. Bởi vì nhà giàu chẳng có gì 
phải đắn đo, vung tay quá trán cũng chẳng thành vấn đề. Chỉ có 
nhà nghèo mới phải đắn đo, toan tính kỹ lưỡng. Khổ đủ thứ, cả 
thể lý lẫn tinh thần. Khổ thật! 
 

Việt ngữ cũng rất độc đáo: Chỉ vì “bần hàn” (nghèo khổ) mà bị 
gọi là “thằng,” và nhờ bởi “phú quý” (giàu có) nên được gọi là 

“ông.” Tương tự, vì nghèo nên mới bị gọi là “kẻ nghèo,” mà 
“nghèo” thì đi với “hèn,” còn nhờ giàu nên được gọi là “người 
giàu,” mà “giàu” thì đi với “sang.” Người ta phân biệt “người 
giàu” và “kẻ nghèo.” Chữ “kẻ” và chữ “người” được dùng để 
chỉ một con người, nhưng “số phận” lại khác xa nhau. Than ôi 
sự đời! 
 

Giàu hay nghèo thì cũng vẫn là con người – với đầy đủ nhân vị, 
nhân phẩm và nhân quyền, thế mà ai nghèo thì bị coi thường, 
khinh miệt; còn ai giàu thì được đưa đón, tâng bốc, nịnh bợ. 
 

Về “thể” khi dùng động từ ở thể thụ động cũng vậy, chữ “bị” 
dùng cho kẻ nghèo, còn chữ “được” dùng cho người giàu. 
Ngoại ngữ không diễn tả được như Việt ngữ. Thật “đau khổ” 
cho kẻ nghèo hèn – vì nghèo mà chịu hèn. 
 

Chỉ là đại từ chỉ ngôi thứ hai số ít, nhưng lại mang ý nghĩa cách 
biệt một trời một vực. Cái “nghèo khó” và cái “phú quý” 
thường được hiểu theo nghĩa vật chất – cụ thể là tiền bạc, ít 
người nghĩ tới phú quý theo nghĩa tinh thần! 
 

Khoảng cách giàu – nghèo chẳng bao giờ lấp đầy được, nói thì 
cứ nói, làm chẳng được bao nhiêu, nhất là trong xã hội ngày 
nay, khi vật chất trở nên “tiêu chuẩn” để người ta đo lường 
trong các mối quan hệ – kể cả thâm tình trong gia đình, dòng 
tộc. Sự khác biệt thấy rõ qua ánh mắt. 
 

Ngày ba mươi thuộc về năm cũ, chưa là năm mới, nghĩa là 
chưa Tết, nhưng người ta vẫn nói là “ba mươi tết.” Ngày xưa 
có “ông đồ” là người viết câu đối Tết, ngày nay không có “ông 
đồ” mà có “ông [ôm] đồ” xuất hiện rất sớm, ngay từ giữa tháng 
Chạp của năm cũ. Và người ta vẫn nói đó là… Tết. 
 

Chúa Giêsu cho biết: “Người nghèo bên cạnh anh em lúc nào 
cũng có.” (Ga 12:8) Thật vậy, họ chẳng ở đâu xa, họ ở trong 
xóm mình, thậm chí ở ngay trong gia đình mình. Không thương 
họ thì cũng đừng “áp bức” họ bất cứ bằng cách nào – ánh mắt, 
thái độ, cử chỉ, lời nói,... Kinh Thánh nói: “Đừng bóc lột người 
nghèo, vì họ đã nghèo sẵn; cũng đừng chà đạp người yếu thế 
nơi cửa công.” (Cn 22:22) Thương người nghèo không chỉ có 
phúc mà còn có lợi: “Ai bố thí cho người nghèo sẽ chẳng hề 
túng thiếu. Còn ai cứ nhắm mắt làm ngơ sẽ phải chịu bao lời 
nguyền rủa.” (Cn 28:27) 
 

Thiên Chúa thấu suốt mọi sự. (1 Sb 28:9b; Gđt 8:14; Et 4:17d; 
Et 5:1a; 2 Mcb 6:30; 2 Mcb 7:35; 2 Mcb 9:5; 2 Mcb 12:22; 2 
Mcb 15:2; G 28:27; Tv 139:2; Cn 16:2; Cn 21:2; Cn 24:12; Kn 
1:6; Kn 7:23; Hc 23:19; Hc 42:20; Gr 10:12; Gr 11:20; Gr 
20:12; 1 Cr 2:10; 1 Cr 12:4-6; 1 Ga 3:20) Và Kinh Thánh đã 
từng cảnh báo: “Lấy của người nghèo mà dâng làm hy lễ thì 
cũng như sát tế đứa con trước mặt cha nó. Người túng nghèo 
còn chút bánh độ thân, ai lấy đi là kẻ hút máu.” (Hc 34:20-21) 
 

Giằng co trong lĩnh vực nào cũng đáng quan ngại. Nhưng đáng 
quan ngại nhất vẫn là giằng co tâm linh: “Sự thiện tôi muốn thì 
tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu 
tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi 
làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.” (Rm 7:19-20) Con 
người vô cùng yếu đuối, thế nên bị giằng co không ngừng. Ray 
rứt lắm! 
 

Lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người 
nghèo khổ. (Tv 10:12) Xin cho họ vững tin vào Ngài và được 
vui Xuân trong ngày Tết. Amen. 
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