GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Nhà Thờ: 172 Anre Dung Lac Drive ● Avondale ● LA 70094
Nhà Xứ: 533 S Jamie Blvd ● Avondale ● LA 70094
Phone: 504-304-6698 ● Email: assumptionofmary@arch-no.org

Cha Xứ: Phêrô Nguyễn Thanh Hoài
Phone: 504-344-6881

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH - NĂM C
January 6, 2019 – Số 166

Thư Ký: Cô Cao Mến
Phone: 504-304-6698
Giờ Làm Việc: Thứ Tư
8:45 AM – 1:45 PM
Ngoài giờ làm việc: 504-606-8451

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 BỆNNH 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
ngưởi 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.

SUY NIỆM - Hãy Tỏa Sáng

Hôm xưa, nhờ ánh sáng của ngôi sao lạ rực sáng lên ở phương đông, các nhà
chiêm tinh mới lần theo ánh sao, tìm đến thờ lạy Chúa Hài Nhi. Hôm nay, mỗi
người tín hữu theo Chúa Kitô phải trở thành những ánh sao mới để dẫn lối cho bao
người tìm về với Chúa.
Lời Chúa trong sách tiên tri Isaia được trích đọc vào thánh lễ hôm nay vang lên
như một lời mời gọi tha thiết, thúc giục chúng ta hãy toả sáng. “Hãy đứng lên,
bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình
minh chiếu toả trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư
dân; còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu toả,
vinh quang Ngài xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.” (Isaia 60,1)
Ngoài ra, qua thư gửi tín hữu Phi-lip-phê, thánh Phao-lô nhân danh Thiên Chúa
kêu gọi chúng ta tỏa sáng: “Giữa một thế hệ gian tà sa đoạ… anh em hãy chiếu
sáng như những vì sao trên vòm trời.” (Philip 2,15)
Phải tỏa sáng cách nào? Trước hết là bằng cách phát huy nếp sống đẹp: đẹp
trong lời ăn tiếng nói, đẹp trong cách cư xử giao tế với người chung quanh, nhưng
đẹp nhất là có lòng bác ái, yêu thương, tôn trọng và sẵn sàng phục vụ những người
chung quanh… Ai thực hiện được những điều đó, thì họ là những ánh sao dẫn
đường về với Chúa, về với Chân Thiện Mỹ. Thế giới và xã hội rất cần những ngôi
sao như thế để soi đường dẫn lối cho bao người.
Lm. Ignatiô Trần Ngà

DẪN LỄ

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ:

I-sai-a 60:1-6 - Trong thị kiến, ngôn sứ I-sai-a thấy đông dảo những dân tộc từ khắp
muôn phương tuốn về cõi sáng của Thiên Chúa.
Ê-phê-xô 3:2-3a, 5-6 – Chúa Giê-su Ki-tô đến hiệp nhất các dân lại: mọi người, không
trừ ai; ai ai cũng được Thiên Chúa gọi gia nhập đoàn dân Chúa.
Mát-thêu 2:1-12 – Những người quen thuộc với những lời Thiên Chúa hứa thì lại
không tìm cách gặp Chúa – (có lẽ quen quá hoá nhàm chăng); những người có quyền có
thế thì lại sợ Chúa. Thế nhưng những người lạ từ nơi xa muốn tìm kiếm đấng Cứu thế,
thì lại gặp được Chúa và nhận ra Chúa. Đối với những người chân thành tìm Chúa,
Chúa đón nhận họ, đón nhận tất cả những gì họ có: của lễ tiến dâng cũng như những
tiềm năng của họ.

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH:

ĐÁP CA: Tv 71, 2. 7-8. 10-11a. 12-13

Chủ Tịch:
Anh Hoàng Hùng Cường………...504-376-4356
Phó Nội Vụ:
Anh Trần Văn Thiên.…………….504-994-0706
Phó Ngoại Vụ:
Anh Nguyễn Hóa Brandon..……..504-427-3677
Tổng Thư Ký & Thủ Quỹ:
Anh Nguyễn Văn Bá.....…..……..504-338-4339
Đảm Trách Nhà Trường:
Anh Trần Văn Kích……...………504-957-5181
Tương Tế & Đất Thánh:
Anh Hồ Minh Hoài….………....954-684-1266

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 Trần Thanh Tân……..……...504-436-0976

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM:
Trưởng Đoàn:
Anh Trần Tánh ………………….504-473-2153
Phó Nội:
Anh Đinh Đức…………...………504-340-0600
Phó Ngoại:
Anh Nguyễn Hiệp…..………….. 504-715-5676
Thư Ký:
Anh Trần Kích…..…………....... 504-436-6035
Tổ Chức Xã Hội:
Anh Chu Thịnh…..…………….. 504-450-2122
Tài Chánh:
Anh Nguyễn Sơ………………….504-982-2749
Đạo Đức:
Anh Trần Văn Thiên……………. 504-994-0706

Đáp: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa (x. c. 11b).
1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính
cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo
khó cách chính trực. - Đáp.
2) Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến
khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ
sông cái đến tận cùng trái đất. - Đáp.
3)Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Cả những vua Ả-rập,
Xơ-va, cũng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn
dân nước thảy đều phụng sự. – Đáp.
4) Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh
không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu sống
người cùng khổ. - Đáp.

TUNG HÔ TIN MỪNG

Mt 2:2

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương,
và chúng tôi đến để triều bái Người. Ha-lê-lui-a.

HỘI CÁC CHỊ MẸ GIÁO XỨ:
Trưởng Đoàn:
Chị Trần Nghi……………………504-453-3437
Thư Ký:
Chị Nguyễn Vân…………………504-826-0918
Thủ Quỹ:
Chị Trần Hằng…………………...504-251-2632
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 Nguyễn Định………………..504-436-2726
Ca Đoàn Ca Lên Đi:
Anh Trần Văn Nguyễn…….....….504-436-8186

CÁC TRƯỞNG BAN NGÀNH:

Ban Kiểm Nghi:
Anh Chu Thịnh..……….……...…504-450-2122
Ban Giúp Lễ:
Anh Nguyễn Tony Đại……...…...504-606-6299
Ban Bảo Trì:
Anh Nguyễn Văn Nam…………..504-701-1619
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

TIN MỪNG

Mt 2:1-12

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà
chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh,
hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng
tôi đến bái lạy Người" Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem
cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi
cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong
sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải
là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra
đời."
Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi
sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi
tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy
Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại
dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ
vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy
Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ
được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Soeur: M. Augustine Đinh Thu-Hà, FMSR
Phone: 504-505-8995

LỜI NGUYỆN DÂN CHÚA

Tin Mừng của Chúa Ki-tô

LM: Hôm nay Cha chúng ta trên trời mạc khải Con của
Ngài làm ánh sáng soi dẫn muôn dân. Ta hãy thành tâm
dâng lên những lời cầu xin.

1) Cầu cho giáo hội hoàn vũ. – Xin cho Giáo hội được
thêm sức mạnh nhiệt thành rao giảng Tin Mừng, đem
những người còn ở xa đến gần với ánh sáng Chúa Ki-tô.
Chúng con cầu xin Chúa.
2) Cầu cho các nhà lãnh đạo trong giáo hội và các nhà
truyền giáo. – Xin cho các vị nỗ lực đưa vào cộng đồng
dân Thiên Chúa / những khác biệt phong phú của các
dân tộc, của các văn hoá, của các ân sủng và của các
thừa tác vụ. Chúng con cầu xin Chúa.
3) Cầu cho chính chúng con - Xin cho vinh quang của
Chúa được tỏ lộ và được lừng danh trong Năm Thánh
Lòng Thương Xót, những khi chúng con mở rộng vòng
tay để tạo cơ hội cho người khác được ơn hòa giải và
ơn đổi mới tâm trí và tâm hồn. Chúng con cầu xin
Chúa.
4) Cầu cho những người đang tìm kiếm ngôi sao soi
đường dẫn lối cho cuộc đời. – Xin cho họ được nhận ra
lòng từ bi thương xót của Chúa qua đời sống tốt lành
của những tâm hồn tin yêu mến Chúa. Chúng con cầu
xin Chúa.
LM: Lạy Cha, là nguồn ánh sáng và sức sống, hôm nay
Cha mạc khải Con Cha làm ánh sáng soi dẫn muôn dân.
Xin cho chúng con bước theo Người và được ánh sáng
chân thật soi dẫn luôn luôn. Chúng con cần xin, nhờ
Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

THÔNG CÁO TRƯỜNG GIÁO LÝ

Chương Trình Học & Nghỉ:
* ngày 12/1/2019:
Nghỉ / Các Thầy Cô Workshop
* ngày 19/1/2019:
Có Lớp

PHONG BÌ DÂNG CHÚA 2019

Phong bì Dâng Chúa cho năm 2019 cho mỗi gia
đình đã được chuẩn bị sẵn sàng. Xin mỗi gia đình ghé
cuối nhà thờ sau các thánh lễ để nhận phong bì và vui
lòng điền tên và địa chỉ khi dùng trong tháng đầu năm
để văn phòng có thể chình lại cho đúng tên và địa chỉ
cho quý vị. Nếu gia đình giáo dân nào chưa có số hoặc
thất lạc số phong bì, xin vui lòng liên lạc và để lại tên,
địa chỉ và số điện thoại liên lạc qua cha Chánh Xứ và
văn phòng sẽ sắp xếp số phong bì mới cho Quý Vị. Xin
chân thành cám ơn.

TIỀN DÂNG CHÚA
Chúa nhật 30/12/2018
$3,243.00

ÂN NHÂN GHẾ HỘI TRƯỜNG GIÁO XỨ

Cha Chánh Xứ cùng giáo dân trong Giáo xứ xin gửi lời
cám ơn đến quý ân nhân và quý đoàn thể đã ủng hộ bộ
ghế mới cho Hội trường Giáo xứ: 01)Một Gia Đình Ẩn
Danh $2,000; 02)Hội Mân Côi $2,000; 03)ÔB Hiền
$500; 04)Bà Đoài $300; 05)Ban Bảo Trì $500; 06)Cô

Mai $100; 07)Cháu Tylor $100; 08)3 Gia Đình Ẩn
Danh $500; 09)A/C Cảnh & Thuý $500; 10)Một Gia
Đình Ẩn Danh $300; 11)A/C Nam Tú $250; 12)A/C
John Bình & Hoa $260; 13)A/C Lợi & Tuyết $300;
14)Một Gia Đình Ẩn Danh $1,000; 15)Một Gia Đình
Ẩn Danh $500; 16)Một Gia Đình Ẩn Danh $500;
17)A/C Lợi & Trang $100; 18)A/C Đính $200; 19)Một
Gia Đình Ẩn Danh $500; 20)Một Gia Đình Ẩn Danh
$250; 21)Một Vị Ẩn Danh $100. Nguyện xin Thiên
Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hồn Xác Lên
Trời chúc lành và trả công cho quý ân nhân của chúng
con.

THÔNG CÁO WEBSITE MỚI
CỦA GIÁO XỨ

Giáo xứ chúng ta đã có Website / Trang Mạng. Thông
cáo GX sẽ được cập nhật hằng tuần.
Domain là: GXDucMeLenTroi.org hoặc
AssumptionofMaryAvondale.com

CHƯƠNG TRÌNH
GÓI & NẤU BÁNH TRƯNG

Giáo xứ chúng ta có chương trình gói và nấu bánh
trưng. Nếu gia đình nào muốn đặt bánh trưng, xin liên
lạc với cha xứ hoặc quý anh chị trong ban chấp hành
Giáo xứ. Hạn chót là ngày 12/2/2019. Xin chân thành
cám ơn.

LỚP GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam, Versailles sẽ tổ
chức Lớp Dự Bị Hôn Nhân vào Thứ bảy ngày 12/1/2019
từ 8:00am – 9:00pm và Chúa nhật ngày 13/1/2018 từ
7:45am – 12:00pm. Xin ghi danh lớp hôn nhân tại văn
phòng giáo xứ hoặc gọi số (504) 254-5660.

LỊCH PHỤNG VỤ
Chúa nhật (6/1) Lễ Hiển Linh
Thứ hai (7/1) Thánh Râymunđô, Linh mục
Thứ ba (8/1) Sau lễ Hiển Linh
Thứ tư (9/1) Sau lễ Hiển Linh
Thứ năm (10/1) Sau lễ Hiển Linh
Thứ sáu (11/1) Sau lễ Hiển Linh
Thứ bảy (12/1) Sau lễ Hiển Linh
Chúa nhật (13/1) Chúa Chịu Phép Rửa

