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Ngày 31 Tháng 10 Năm 2021 - Số 310

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.

YÊU CHÚA VỚI TRỌN CON NGƯỜI

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa… hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và sức lực ngươi.” (Mc 12,30)
Suy niệm: Có mối liên hệ sâu xa giữa việc cảm nhận Chúa, yêu mến Chúa, và cậy trông
Ngài. Bạn sẽ cậy trông Chúa nhiều như yêu Ngài. Bạn sẽ yêu Chúa đến mức như đã đụng
chạm đến Ngài, hơn là Ngài đụng chạm đến bạn.” (B. Manning). Không thể yêu khi bị ép
buộc, ta chỉ có thể yêu thương trong tư thế tự do. Với Chúa cũng vậy thôi! Ta yêu Chúa vì
cảm nhận mình được yêu thương trước từ thuở nào. Ta yêu Chúa với trọn trí óc, nhìn nhận
Ngài là Đấng Tạo hóa dựng nên ta, là Cha nhân lành yêu thương ta; rồi dành thời gian để
học biết Ngài. Ta yêu Ngài với trọn quả tim, đặt Ngài là ưu tiên số một trong các thứ ưu
tiên của đời mình, hạnh phúc vì có Ngài trong đời. Ta yêu Ngài với trọn con người, để Ngài
chi phối đời ta, trong từng lựa chọn lớn nhỏ đời mình.
Mời Bạn: “Nếu yêu Chúa với trọn quả tim, linh hồn và sức lực ta là điều răn lớn nhất, vậy
thì điều tiếp theo không yêu Ngài như vậy sẽ là tội lớn nhất” (R. Torrey). Hình như bạn
quên thứ tội nặng nhất này; còn nhớ mỗi lần xưng tội bạn chưa xét thứ tội lớn nhất này bao
giờ. Lời Chúa hôm nay là cơ hội quý báu để bạn duyệt xét lại toàn bộ hướng đi cuộc đời, để
rồi thực hiện điều răn số một cho bằng được, cũng như nỗ lực tránh tội nặng nhất hết sức có
thể.
Sống Lời Chúa: Tôi hạnh phúc vì được biết Chúa, thờ phượng Ngài, cũng như có Ngài
đồng hành với mình mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mẫu gương sống cho con về điều răn mến Chúa yêu
người. Xin cho con yêu Chúa với trọn trí óc, trái tim và con người của con. Xin cho con
cũng yêu người như Chúa đã yêu con. Amen.

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: Những người chịu đau khổ vì xuống tinh thần. Chúng
ta hãy cầu nguyện cho những người đang bị xuống tinh thần hoặc kiệt lực tìm được sự nâng
đỡ và ánh sáng giúp họ vui sống.

Tuần Lễ 31/10/2021 - 7/11/2021
31/10
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11

7/11

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
Thứ Hai - Lễ Các Thánh Nam Nữ, Lễ Trọng
Thứ Ba - Lễ Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn, Lễ Nhớ
Thứ Tư - Thánh Máctinô Porét, Tu Sĩ, Lễ Nhớ
Thứ Năm - Thánh Carôlô Borômêô, Giám Mục, Lễ Nhớ
Thứ Sáu -Thứ Sáu Đầu Tháng, Kính Thánh Tâm Chúa
Thứ Bảy - Thứ Bảy Đầu Tháng, Kính Trái Tim Đức Mẹ
Đổi giờ - nhớ vặn đồng hồ ngược lại 1 tiếng trước khi đi ngủ.
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

DẪN LỄ
Bài đọc 1. Đnl 6, 2-6: Qua ông Môisê, Thiên Chúa ghi khắc luật Chúa vào tâm khảm con
người đó là: chính Ngài là Thiên Chúa duy nhất, con người phải yêu mến Thiên Chúa trên
hết mọi sự.
Bài đọc 2. Dt 7, 23-28: Thánh Phaolô xác quyết Chúa Giêsu là vị Thượng Tế muôn đời
thánh thiện cao cả. Người dâng mình một lần là đủ để đền tội cho dân.
Tin Mừng. Mc 12, 28-34: Một kinh sư hỏi Chúa Giêsu: “Ðiều răn nào trọng nhất?” Chúa
đáp: “Ðiều răn trọng hơn hết là mến Chúa hết lòng và thương yêu mọi người như chính
mình.”

TIN MỪNG: Mc 12, 28-34
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.
Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong
mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là:
Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải
yêu mến Đức Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Điều răn
thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan
trọng hơn các điều răn đó.” Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói
rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến
Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều
quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.”
Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên
Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
Tin Mừng của Chúa Kitô.

TIỀN DÂNG CHÚA
Chúa Nhật, ngày 24/10/21
$ 1,798.00

THÔNG BÁO
TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ
THÁNH LÊ BẢO TỊNH
Kính mời quý phụ huynh các em trong lớp Xưng Tội Rước Lễ
Lần Đầu và lớp Thêm Sức đến tham dự buổi họp cho con mình
vào Chúa Nhật, ngày 31 tháng 10 năm 2021 tại Hội Trường
Thánh Lê Bảo Tịnh. Sau đây là giờ họp của hai lớp:
9:00 AM - Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu
11:00 AM - Lớp Thêm Sức

LỄ CÁC THÁNH (Lễ Trọng)
Sẽ không có lễ vọng vì vào chiều Chúa Nhật.
Thứ Hai - ngày 1/11/2021 - Lễ Chính Ngày vào lúc 7:00 PM

LỄ CÁC LINH HỒN
Thứ Ba - ngày 2/11/2021 vào lúc 6:00 PM.
Thánh lễ cầu cho các linh hồn giáo dân trong Giáo Xứ đã qua
đời tại nhà thờ 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 2021
4.
5.

AC Điền và Mỹ
ÔB Nghĩa

500.00
300.00

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.

SỨ ĐIỆP
của ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO
NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2021
“Chúng tôi không thể không nói về những điều chúng tôi đã
thấy và đã nghe” (Cv 4:20)
(Tiếp theo)
Trong những ngày đại dịch này, khi sự cám dỗ xuất hiện dưới
danh nghĩa của việc giãn cách xã hội lành mạnh để ngụy trang
và biện minh cho thói thờ ơ và vô cảm, thì sứ mạng của lòng
thương xót là một nhu cầu cấp bách, để sự giãn cách cần thiết ấy
biến thành một cơ hội để gặp gỡ, chăm sóc và thăng tiến.
“Những gì chúng ta đã thấy và đã nghe” (Cv 4:20), lòng thương
xót mà chúng ta đã trải nghiệm, có thể trở thành một điểm tham
chiếu và một nguồn mạch của sự khả tín, giúp chúng ta phục hồi
một niềm đam mê chung đối với việc xây dựng “một cộng đồng
của những người thuộc về nhau và liên đới với nhau, xứng với
thời gian, nghị lực và các tài nguyên của chúng ta (Fratelli Tutti,

36). Lời Chúa mỗi ngày cứu chữa chúng ta khỏi những kiểu
chữa lỗi có thể dìm chúng ta vào sâu trong một loại thuyết hoài
nghi tệ hại nhất: “Chẳng có gì thay đổi, trước sau gì vẫn thế
thôi”. Với những người thắc mắc tại sao họ phải từ bỏ sự an
toàn, tiện nghi và thú vui của họ nếu họ không thể thấy có kết
quả gì, câu trả lời của chúng ta sẽ vẫn là một như thế này: “Đức
Giêsu Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết và bây giờ là Đấng
toàn năng. Đức Giêsu Kitô đang sống thực sự” (Evangelii
Gaudium, 275) và muốn chúng ta sống, đầy tình huynh đệ, và có
khả năng yêu quí và chia sẻ thông điệp hy vọng này. Trong các
hoàn cảnh hiện nay của chúng ta, nhu cầu cấp bách là phải có
những người thừa sai của niềm hy vọng, những người được
Chúa xức dầu để có thể cống hiến một lời nhắc nhở tiên tri rằng
không ai được cứu rỗi một mình.
Như các Tông Đồ và các Kitô hữu sơ thời, chúng ta cũng có thể
nói với tất cả niềm xác tín của mình: “Chúng tôi không thể
không nói về những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe” (Cv 4:20).
Mọi sự chúng ta nhận được từ Chúa là để chúng ta đem ra sử
dụng một cách có ích và tự nguyện chia sẻ với người khác.
Giống như các Tông Đồ đã thấy, nghe và chạm vào sức mạng
cứu rỗi của Đức Giêsu (x. 1 Ga 1:1-4), chúng ta cũng có thể
hằng ngày chạm vào da thịt đau thương và vinh hiển của Đức
Kitô. Ở đó chúng ta có thể tìm được sự can đảm để chia sẻ với
mọi người một số phận chung của niềm hy vọng, niềm tin chắc
rằng Chúa luôn luôn ở bên chúng ta. Là Kitô hữu, chúng ta
không thể giữ lấy Chúa cho riêng mình: sứ mạng Phúc Âm hoá
của Hội Thánh được thể hiện qua việc biến đổi thế giới của
chúng ta và việc chăm sóc công trình tạo dựng.
Một lời mời gọi mỗi người chúng ta
Chủ đề của Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm nay—“Chúng tôi
không thể không nói về những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe”
(Cv 4:20)—là một lời kêu gọi mỗi người chúng ta “sở hữu” và
đem đến cho người khác những gì chúng ta mang trong tim
mình. Sứ mạng này đã luôn luôn là dấu chứng nhận của Hội
Thánh, vì “Hội Thánh hiện hữu là để loan báo Tin Mừng”
(Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, Evangelii Nuntiandi, 14). Đời
sống đức tin của chúng ta yếu đi, mất sức mạnh tiên tri và khả
năng đánh thức sự ngạc nhiên và lòng biết ơn, khi chúng ta trở
nên cô lập và rút vào thành những nhóm nhỏ. Tự bản chất của
nó, đời sống đức tin kêu gọi một sự mở rộng ngày càng nhiều
hơn để bao gồm mọi người, mọi nơi. Các Kitô hữu đầu tiên,
thay vì chiều theo cám dỗ trở thành một nhóm tinh hoa, họ được
Chúa soi sáng và được Người đề nghị một cuộc sống mới là ra
đi để đến với các dân tộc và làm chứng về những gì họ đã thấy
và đã nghe: tin mừng rằng Nước Thiên Chúa đã ở gần. Họ đã
làm như thế với lòng quảng đại, biết ơn và tính cách cao thượng
tiêu biểu của những người gieo giống luôn biết rằng những
người khác sẽ vui hưởng hoa trái của các cố gắng và hy sinh của
họ. Tôi thích nghĩ rằng “ngay cả những người yếu đuối nhất,
giới hạn nhất và gặp rắc rối nhất cũng có thể là những người
truyền giáo theo cách riêng của họ, vì sự tốt lành có thể được
chia sẻ, cả khi nó đi kèm với nhiều giới hạn” (Christus Vivit,
239).
Vào Ngày Thế Giới Truyền Giáo mà chúng ta mừng hằng năm
vào ngày Chúa Nhật áp chót của Tháng Mười, chúng ta nhớ lại
với lòng biết ơn tất cả những người nam và người nữ mà nhờ
chứng tá đời sống của họ, họ giúp chúng ta canh tân cam kết rửa
tội của chúng ta để là những tông đồ quảng đại và vui tươi của
Tin Mừng. Chúng ta hãy đặc biệt nhớ đến tất cả những người đã
kiên quyết ra đi, rời bỏ nhà cửa và gia đình mình, để đem Tin
Mừng đến cho mọi nơi và mọi người đang khao khát sứ điệp
cứu rỗi.
(Còn tiếp)

