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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.

XIN NHƯ Ý CHÚA
“Đức Giêsu bảo: “Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép
rửa Thầy sắp chịu không?” (Mc 10,38-39)
Suy niệm: Thần thoại Hy Lạp kể rằng vua Midas được vị thần cho ban một điều ước, muốn
gì cũng sẽ được như ý. Nhà vua ước ông đụng tới bất cứ cái gì, cái đó sẽ hoá thành vàng.
Nhưng chính lúc nhà vua vui mừng vì từ cung điện đến cọng rác trong đền vua đều hoá
vàng thì tai hoạ ập tới: ngay cả thức ăn vừa chạm tới miệng nhà vua đã hoá thành vàng. Và
dù là đói lả, nhà vua cũng không thể ăn được những miếng vàng ấy. Hình ảnh vua Midas
tham lam đến độ mù quáng không biết mình phải ước điều gì, không chỉ là biểu tượng mà
là có thật nơi hai môn đệ “không biết mình xin gì”: họ xin được quyền cao chức trọng trong
vương quốc trần thế mà các ông nghĩ Thầy mình sẽ thiết lập. Chúa Giêsu chặn đứng ngay
tham vọng nguy hiểm đó. Ngài khiển trách các ông đồng thời cho các ông biết điều cần xin
– mà Ngài sẽ cho – là cùng uống “chén đắng” của Ngài, đó là vác thập giá theo Chúa để
muôn người được cứu độ.
Mời Bạn: Theo tính tự nhiên, ai cũng cầu ước được sung sướng, quyền cao chức trọng.
Còn Chúa khi chọn gọi ai làm môn đệ, Ngài muốn người ấy “uống chung chén đắng” với
Ngài. Một vị thánh đã nói: Chúa yêu thương ai thì Ngài ban thánh giá cho người ấy. Bởi
thế, nếu thấy đau khổ, khó khăn, thử thách xảy ra trong đời bạn, bạn nhớ rằng Chúa đang
hỏi bạn: “Con có muốn uống chén đắng với Thầy không?” Mong rằng bạn sẽ thưa rằng:
“Thưa Thầy, có.”
Sống Lời Chúa: Bạn sẵn sàng hy sinh dấn thân phục vụ anh chị em gặp khó khăn vì dịch
bệnh.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.

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: Các môn đệ thừa sai. Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi
tín hữu đã chịu phép rửa dấn thân trong công cuộc loan báo Tin Mừng, sẵn sang đối với sứ
mạng truyền giáo bằng cách trở thành những chứng nhân về một đời sống có hương vị của
Tin Mừng.

Tuần Lễ 17/10/2021 - 24/10/2021
17/10
18/10
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10

24/10

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN
Thứ Hai - Thánh Luca, Thánh Sử, Lễ Kính
Thứ Ba - Thánh Gioan Bôrêbớp, Linh Mục, Lễ Nhớ
Thánh Ixaác Giogơ, Linh Mục và Các Bạn, Tử Đạo, Lễ Nhớ
Thứ Tư - Thánh Phaolô Thánh Giá, Linh Mục, Lễ Nhớ
Thứ Năm - Tuần XXIX Thường Niên
Thứ Sáu - Thánh Gioan Phaolô II, Giáo Hoàng, Lễ Nhớ
Bổn Mạng Hội Đồng Mục Vụ
Thứ Bảy - Thánh Gioan Capétranô, Linh Mục, Lễ Nhớ
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

DẪN LỄ
Bài đọc 1. Is 53, 10-11: Chúa Giêsu là Người Tôi Trung của Thiên Chúa, đã hiến thân chịu
chết chuộc tội mọi người, và làm cho muôn người được nên công chính.
Bài đọc 2. Dt 4, 14-16: Thánh Phaolô xác nhận Chúa Giêsu là vị Thượng Tế tối cao từ trời
xuống. Người đã chịu trăm ngàn thử thách để thông cảm nỗi yếu hèn của chúng ta, và giúp
chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa.
Tin Mừng. Mc 10, 35-45: Qua việc hai Tông Ðồ Giacôbê và Gioan xin được làm lớn, Chúa
Giêsu dạy: Ai muốn làm môn đệ Người, phải hy sinh chịu khổ như Người. Ai muốn làm lớn
phải làm đầy tớ hầu hạ mọi người.

TIN MỪNG: Mc 10, 35-45
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.
Khi ấy, hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: “Thưa
Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” Người
hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” Các ông thưa: “Xin cho hai anh
em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy
được vinh quang.” Đức Giêsu bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi
chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa
được.” Đức Giêsu bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu,
anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho,
nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”
Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các
ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống
trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không
được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn
làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người
ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”
Tin Mừng của Chúa Kitô.

SỨ ĐIỆP
của ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO
NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2021

THÔNG BÁO
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 30 tháng
10, 2021 vào lúc 3:00 PM.

Xin kính mời quí ông bà và 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 19 tháng 11, 2021
Từ 12:00 pm đến 10:00 pm
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 11, 2021
Từ 8:00 am đến 10:00 pm

Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em đến và ủng hộ ba ngày
hội chợ của Giáo Xứ. Cũng xin quý Ông Bà và Anh Chị Em
thông báo đến với người thân và bạn bè đến và ủng hộ hội chợ
của Giáo Xứ.

ÂN NHÂN ỦNG HỘ
Giáo Xứ xin chân thành tri ân Quý Ân Nhân đã quảng đại ủng
hộ:

HỘI CHỢ TẠ ƠN - TO GO
AC Thơ (Alex) và Trinh
Lloyd & Taylor Mortgage LLC
Hãng Đường Domino tặng

$ 500.00
1,000.00
500 lbs đường

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hồn
Xác Lên Trời, ban muôn phúc lành và trả công cho Quý Ân
Nhân và mọi người trong gia đình.

TIỀN DÂNG CHÚA
Chúa Nhật, ngày 10/10/21
$ 3,350.00

Anh chị em thân mến,
Một khi đã được trải nghiệm sức mạnh tình thương của Thiên
Chúa và nhận ra sự hiện diện từ phụ của Người trong đời sống
cá nhân và cộng đoàn của chúng ta, chúng ta không thể không
công bố và chia sẻ điều chúng ta đã thấy và đã nghe. Mối quan
hệ của Đức Giêsu với các môn đệ của Người và với toàn thể
nhân loại, như được mặc khải cho chúng ta trong mầu nhiệm
Nhập Thể của Người, trong Tin Mừng và Mầu Nhiệm Vượt
Qua, chỉ ra cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương loài người
đến mức nào và Người cũng lấy làm của mình những niềm vui
và nỗi khổ của chúng ta, những hy vọng và lo âu của chúng ta
(x. Gaudium et Spes, 22). Mọi sự nơi Đức Kitô đều nhắc nhớ
chúng ta rằng Người biết rõ thế giới của chúng ta và nhu cầu
cứu rỗi của thế giới ấy, và Người mời gọi chúng ta tích cực dấn
thân cho sứ mạng này: “Vậy các ngươi hãy ra các nẻo đường,
gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới” (Mt 22:9). Không một ai bị
loại trừ, không một ai phải cảm thấy xa lạ hay bị gạt ra ngoài
tình thương yêu trắc ẩn này.
Trải nghiệm của các Tông Đồ

Chúa Nhật, ngày 21 tháng 11, 2021
Từ 8:00 am đến 10:00 pm

1.
2.
3.

“Chúng tôi không thể không nói về những điều chúng tôi đã
thấy và đã nghe” (Cv 4:20)

Lịch sử rao giảng Tin Mừng bắt đầu với ước muốn cháy bỏng
của Chúa Giêsu là kêu gọi và đối thoại thân tình với mọi người,
bất kể họ như thế nào (x. Ga 15:12-17). Các Tông Đồ là những
người đầu tiên kể lại cho chúng ta điều này; họ thậm chí còn
nhớ cả ngày và giờ họ được gặp Người lần đầu: “Lúc ấy là
khoảng bốn giờ chiều” (Ga 1:39). Được trải nghiệm tình bạn
của Chúa, được chứng kiến Người chữa lành các bệnh nhân,
ngồi ăn với những người tội lỗi, cho người đói ăn, lại gần những
người bị ruồng bỏ, chạm vào những người ô uế, tự đồng hoá
mình với những người nghèo khó, đề nghị các mối phúc thật, và
giảng dạy một cách mới mẻ và đầy thẩm quyền, để lại dấu ấn
không thể xoá nhoà nơi họ, khơi dậy sự ngạc nhiên, niềm vui
lan toả và một tâm tình biết ơn sâu xa. Ngôn sứ Giêrêmia mô tả
kinh nghiệm này như là trải nghiệm một ý thức nồng cháy về sự
hiện diện chủ động của Đức Giêsu trong trái tim chúng ta, thúc
đẩy chúng ta thi hành sứ mạng mà không sợ hy sinh và bị hiểu
lầm (x. 20:7-9). Tình yêu luôn luôn tiến tới, nó truyền cảm hứng
để chúng ta chia sẻ một sứ điệp kỳ diệu và tràn trề hy vọng:
“Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (Ga 1:41).
Với Đức Giêsu, chúng ta cũng đã thấy, đã nghe và trải nghiệm
rằng các sự việc có thể được biến đổi. Ngay cả bây giờ, Người
đã khai mào thời đại tương lai, đồng thời nhắc nhớ chúng ta về
một chiều kích thường bị lãng quên của nhân tính chúng ta, đó
là “chúng ta đã được tạo dựng để hoàn thành điều chỉ có thể tìm
thấy trong tình yêu” (Fratelli Tutti, 68). Một tương lai làm thức
tỉnh một đức tin có khả năng khơi dậy những sáng kiến mới và
hình thành những cộng đồng gồm những người nam và người
nữ cổ vũ cho tình huynh đệ và tình bạn xã hội, nhờ biết chấp
nhận sự mỏng dòn của chính mình và của người khác (x. ibid.,
67). Cộng đoàn Hội Thánh biểu lộ vẻ diễm lệ của mình khi Hội
Thánh nhắc nhớ lại với tấm lòng biết ơn rằng Chúa đã yêu
chúng ta trước (x. 1 Ga 4:19).
(Còn tiếp)

