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 6 QUANH NĂM - NĂM C
February 17, 2019 – Số 172

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 - NGHÈO LÀ MỐI PHÚC
Suy niệm: Con người trần thế tìm mọi cách để dành cho bằng được giàu sang,
quyền thế, cho dù phải gây thù chuốc hận, cho dù phải gây ra những cuộc chiến
tương tàn khốc hại... Đang khi đó, Chúa Giê-su lại coi nghèo là một mối phúc.
Chắc chắn, Ngài chống lại thứ nghèo làm tổn thương nhân phẩm. Ngài muốn
con người được sự giàu có vĩnh cửu: được cả Nước Trời làm gia nghiệp, chứ
không phải thứ giàu có chỉ đem lại niềm hạnh phúc chóng vánh, tạm thời ở đời
này. Để đạt được thứ giàu sang bền vững ấy phải biết làm cho mình nghèo đi
những thứ của cải tạm bợ và giả trá. Nghèo có phúc là: - nắm giữ chức quyền
nhưng không tham quyền cố vị trái lại phục vụ trong khiêm tốn; - làm ra của
cải vật chất nhưng không bị lệ thuộc vào chúng, trái lại biết “hằng ngày dùng
đủ” và cảm thông chia sẻ với nhau trong tình anh em. Nghèo như thế, chiến
tranh, hận thù mới biến mất, và thế giới này chỉ còn có tình mến chan hoà.
Nghèo như thế mới là mối phúc.
Mời Bạn: “Trong thế giới chúng ta, tiền, lợi nhuận, sự khao khát của cải vật
chất phá hỏng mọi tương quan, đức nghèo chọn lựa cách tự nguyện trong đoàn
kết và chia sẻ dạy ta lòng biết ơn và biết sống cách vô vị lợi, cậy trông và phó
thác” (Sr Christianne, fmm). Lời chia sẻ đó có làm cho chúng ta suy nghĩ để
sống nghèo như mối phúc của Chúa Giê-su không? Bạn hãy chia sẻ mục đích
sống nghèo mà bạn sẽ chọn lựa.
Sống Lời Chúa: Trong tương quan với người khác, ta nghĩ đến tình nghĩa hơn
là tư lợi.

DẪN LỄ

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ:

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

Gr 17, 5-8: Ngôn sứ Giêrêmia cho biết: kẻ tin Chúa “như cây trồng bên dòng
nước không ngừng trổ sinh bông trái”; và kẻ tin cậy người đời như cây trồng nơi
hoang địa, sẽ phải khô héo chết chóc.
1Cr 15, 12. 16-20: Một số tín hữu Côrintô không tin có sự sống lại, nên thánh
Phaolô đã phân giải và mạnh dạn quả quyết: Ðức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là
hoa quả đầu mùa của những người đã yên giấc.
Lc 6,17-26: Có thể coi đoạn Tin Mừng này là Bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu
trước đông đảo dân chúng. Những kẻ được chúc phúc là những người nghèo,
đói khát, đang phải khóc lóc, bị bách hại. Những kẻ bị chúc dữ là những người
đang giàu có, no đầy, vui cười, được tâng bốc.

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 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

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

ĐÁP CA

Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6

Ðáp: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.
1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối
những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả
trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày. – Đáp
2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao
giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. – Đáp
3)Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh
giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. – Đáp

TUNG HÔ TIN MỪNG

Lc 6:23ab

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây
phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG

Lc 6:17.20-26

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
17

Khi ấy, Đức Giê-su ở trên núi xuống cùng với Nhóm Mười Hai, Người
dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, có nhiều môn đệ của Người, và đoàn lũ dân
chúng đến từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia
và Xi-đôn.
20
Thấy vậy, Đức Giê-su ngước mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh
em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21“Phúc cho anh
em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no
lòng. “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được
vui cười. 22 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai
trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy
múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các
ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.
24
“Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được
phần an ủi của mình rồi. 25 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang
được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây
giờ đang được vui cười vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. 26 “Khốn cho
các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha
ông họ đối xử như thế.”

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

LỜI NGUYỆN DÂN CHÚA

Tin Mừng của Chúa Ki-tô

LM: Anh Chị em thân mến! Hội Thánh không ngừng
kêu gọi con cái mình sống lời Chúa dạy, đặc biệt là

Sống theo tinh thần tám mối phúc thật. Với mong ước
nên hoàn thiện như Cha trên trời, chúng ta cùng dâng
lời cầu xin:

1) Chúng ta cùng cầu xin Chúa hướng dẫn và ban muôn
phúc lành trên Hội Thánh Chúa, để mỗi thành phần
trong đại gia đình Giáo Hội luôn an tâm sống hạnh
phúc và sống dồi dào. Chúng con cầu xin Chúa.
2) Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi dân tộc được
phát triển vững mạnh, để mọi người được sống trong
hạnh phúc, hòa bình, tự do và công lý. Chúng con cầu
xin Chúa.
3) Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn
biết sống tinh thần tám mối phúc thật, biết chia cơm sẻ
áo cho anh chị em nghèo khổ, bất hạnh. Vì đó mới là
hạnh phúc và niềm vui đích thực Thiên Chúa ước mong
nơi con người. Chúng con cầu xin Chúa.
4) Chúng ta cùng cầu xin Chuá cho mỗi người trong
cộng đoàn chúng ta luôn biết hướng đến Chúa là nguồn
Chân - Thiện - Mỹ, để cả đời sống chúng ta là một lời
ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin
Chúa.
LM: Lạy Chúa! Chúa luôn yêu thích ngự trong những
tâm hồn ngay thẳng. Xin Chúa thương dạy chúng con
biết lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy. Vì đó chính
là con đường dẫn chúng con đến bến hạnh phúc đích
thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa
chúng con. Amen.

QUYÊN TIỀN ĐỢT II
CHO CATHOLIC CHARITIES

Trong các Thánh lễ cuối tuần ngày 16 & 17/2/2019
có quyên tiền đợt II cho Quỹ Catholic Charities. Xin
toàn thể giáo dân quảng đại đóng góp.

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

TIỀN DÂNG CHÚA
Chúa nhật 10/2/2019
$2,091.00

THÔNG CÁO TRƯỜNG GIÁO LÝ

1) Họp Phụ Huynh Lớp XTRLLĐ: Chúa nhật, ngày
17/2/2019 sau Thánh lễ 8AM tại Hội Trường GX.
2) Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức: Chúa nhât, ngày
17/2/2019 sau Thánh Lễ 10AM tại Hội Trường GX.
Xin kính mới Quý Phụ Huynh có con em Thêm Sức
và Rước Lễ Lần Đầu bớt chút thời giờ đến tham dự
ngày và giờ họp trên. Xin chân thành cám ơn.

Ý THƠ XIN TẶNG TRONG TUẦN
LỜI CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM
Ngày Đầu Năm con dâng lên Chúa,
Những lời cảm tạ với tri ân
Về những ơn lành trong năm cũ,
Do lòng nhân hậu Chúa thương ban.
Và giờ đây xin Chúa tha thứ
Tất cả những lỗi lầm của chúng con
Và cậy trông lòng thương xót Chúa,
Che chở chúng con cả xác hồn.
Bước sang Năm Mới mừng Xuân Mới
Chúng con cảm tạ Chúa nhân lành
Vì bao phúc lộc trong năm cũ
Chúa cho chúng con và gia đình
Xin Chúa thương che chở chúng con
Bình an thể xác với linh hồn
Thành tâm tín thác thờ phượng Chúa,
Tôn trọng kính yêu mọi người luôn.

MỪNG 50 NĂM THÀNH HÔN
GOLDEN WEDDING ANNIVERSARY

Tổng Giáo Phận sẽ tổ chức ngày Mừng 50 Năm
Thành Hôn cho các cặp hôn nhân năm nay tại nhà thờ
St. Philip Neri Church, Metairie vào Chúa nhật, ngày
2/6/2019 lúc 3:00 chiều. Để thuận tiện cho việc sắp
xếp, xin quý vị liên lạc ghi danh tại văn phòng giáo xứ
trước ngày 1/3/2019. Xin lưu ý: Ngày mừng 50 Năm sẽ
không có Thánh Lễ, chỉ là nghi thức. Xin quý vị tự lo
tròn bổn phận lễ Chúa nhật tại mỗi giáo xứ riêng của
mình.
The Archdiocesan Golden Wedding Anniversary
celebration will take place on Sunday, June 2, 2019 at
3:00 PM, in St. Philip Neri Church in Metaire, LA. All
participants must register through their parish rectory
prior to March 1, 2019. Please note: This year’s
celebration will not be a Mass, but a Prayer Service.
Attendance of Mass for Sunday obligation will have to
be met within one’s Parish.

