GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
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Nhà Xứ: 533 S Jamie Blvd ● Avondale ● LA 70094
Điện Thoại: 504-304-6698 ● Email: assumptionofmary@arch-no.org
Trang Mạng/Website: GXDucMeLenTroi.org hoặc AssumptionofMaryAvondale.com

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

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - NĂM C
LỄ CHÚA LÊN TRỜI
Ngày 2 Tháng 6 Năm 2019 - Số 187

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.

CHỨNG NHÂN CỦA THẦY
Đức Giêsu lên trời trao lại cho các môn đệ tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn dân. Sứ điệp
trước tiên chính là làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài. Các môn đệ là người đã ở với
Đức Giêsu, đã chứng kiến sự việc ngay từ đầu và trở thành chứng nhân cho Ngài. Biến cố thương khó
đã làm các môn đệ thất vọng, lo lắng và sợ sệt trong một thời gian ngắn nhưng giờ đây, chứng kiến
Đức Giêsu phục sinh, các ông được bình an, sức mạnh và nhiệt huyết để sống và tuyên xưng xác tín
của mình bằng cả cuộc sống. Đức Giêsu rời xa các môn đệ nhưng các ông không đơn côi mà được
Thánh Thần trợ giúp và an ủi, làm cho các ông thêm can đảm trong tư cách chứng nhân cho Thầy
Giêsu.
Trở thành người chứng cũng là sứ mạng của từng người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Lời mời gọi và
nhắn nhủ của Chúa Giêsu cho chúng ta vẫn còn gần gũi và mới mẻ như ngày nào: làm chứng cho
Chúa trong đời sống và việc làm thường ngày. Người vĩ đại làm được những thành tựu to lớn, nhưng
làm những việc tầm thường với lòng yêu mến lớn lao biến chúng ta trở thành người phi thường. Kiên
nhẫn và trung thành với lựa chọn và hành động theo Chúa ngay trong những điều nhỏ nhặt thường
ngày đòi hỏi sự khiêm nhường và lòng yêu mến chân thành.
Chúng ta hẳn có kinh nghiệm đối mặt với thách đố khi muốn và dám chọn Chúa. Tuy vậy, khó khăn
giúp cho lựa chọn của ta thêm ý nghĩa và lòng mến của ta thêm toàn hảo. Trong ánh sáng và niềm vui
Chúa Phục Sinh, chúng ta được thêm tin tưởng để mạnh dạn bước theo Chúa vì biết rằng niềm tin ấy
không phải hão huyền và rằng vì Chúa Giêsu đã chiến thắng Sự Dữ, qua đau khổ để đi tới vinh
quang.
Ước gì Lời Chúa chúng ta vừa nghe cho chúng ta niềm hoan hỷ như các tông đồ xưa, muốn ở trong
Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa vì những kỳ công Ngài thực hiện. Khám phá ra những điều Chúa
làm trên cuộc đời chúng ta, cho người ta thương mến, chắc chắn chúng ta cũng có cùng tâm tình ca
tụng và tạ ơn Chúa như người môn đệ đích thực. Xin Chúa Giêsu ngự bên hữu Chúa Cha thông ban
cho chúng ta những ơn lành cần thiết để mỗi người, khi bước đi trong hành trình thiêng liêng của
mình, khám phá ra sứ điệp của yêu thương và bình an của Chúa, và qua đó trở nên người chứng nhân
cho Chúa cách sống động giữa thế giới hôm nay.

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ:

DẪN LỄ

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

Bài đọc 1. Cv 1, 1-11: Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với các tông đồ trong khoảng
40 ngày để giảng dạy và củng cố niềm tin cho các ông. Ngài hứa ban Thánh Thần cho các
ông, và căn dặn các ông tiếp tục làm chứng cho Người, rồi Người lên trời trước mắt các ông.

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:

Bài đọc 2. Ep 1, 17-23: Thánh Phaolô xin Thiên Chúa ban thần trí khôn ngoan và mặc khải
cho các tín hữu, để họ nhận biết nguồn hy vọng đích thực là Ðức Giêsu, Ðấng đã sống lại từ
cõi chết và ngự bên hữu Thiên Chúa.
Tin Mừng. Lc 24, 46-53: Trong sách Công vụ Tông đồ, Thánh Phaolô đã nói và trong Tin
mừng hôm nay còn nói lại:
- Những lời căn dặn cuối cùng: theo Sách Thánh, Đức Kitô phải qua chịu nạn rồi mới tới
Phục sinh. Các môn đệ phải rao giảng và làm chứng cho Đức Giêsu dưới sự hướng dẫn của
Chúa Thánh Thần mà Ngài sẽ ban cho.
- Đức Giêsu về trời: Thánh Luca đã dùng cách viết của loài người để tạm diễn tả việc Đức
Giêsu thăng thiên. Ngài về trời có nghĩa là Ngài rời bỏ tình trạng hèn hạ của loài người mà
trở về tình trạng vinh quang của một vị Thiên Chúa, nghĩa là Ngài chỉ thay đổi cách hiện
diện.

ĐÁP CA: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9

Trưởng Đoàn:
Anh Trần Tánh ………………….504-473-2153
Phó Nội:
Anh Đinh Đức…………...………504-340-0600
Phó Ngoại:
Anh Nguyễn Hiệp…..………….. 504-266-4660
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

Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang (c.
6).

HỘI CÁC CHỊ MẸ GIÁO XỨ:

TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 28, 19-20

Trưởng Đoàn:
Chị Trần Nghi……………………504-453-3437
Phó Đoàn:
Chị Trần Ơn……………………...504-701-3897
Thư Ký:
Chị Nguyễn Vân…………………504-826-0918
Thủ Quỹ:
Chị Trần Hằng…………………...504-251-2632
Đạo Đức:
Chị Nguyễn Thơm………….……504-231-2810

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các
con mọi ngày cho đến tận thế”. - Alleluia.

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

1.

Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng
Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian. - Đáp.

2.

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca
mừng, ca mừng Thiên Chúa hãy ca mừng, ca mừng Vua ta! - Đáp.

3.

Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa
thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của. - Đáp.

TIN MỪNG: Lc 24, 46-53
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô
phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng
cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh
em là chứng nhân về những điều này.
“Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong
thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”
Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi
chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người,
rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên
Chúa.
Tin Mừng của Chúa Kitô.

LỊCH PHỤNG VỤ
Tuần Lễ 02/06/2019 – 02/09/2019
02/06
03/06
04/06
05/06
06/06
07/06
08/06
09/06

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
- Lễ Chúa Giêsu Lên Trời
Thứ Hai – Tuần VII Phục Sinh
- Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và Các Bạn, Tử đạo
Thứ Ba – Tuần VII Phục Sinh
Thứ Tư – Tuần VII Phục Sinh
- Thánh Bô-ni-phát, Giám mục, Tử đạo
Thứ Năm – Tuần VII Phục Sinh
Thứ Sáu – Tuần VII Phục Sinh
Thứ Bảy – Tuần VII Phục Sinh
CHÚA NHẬT VIII PHỤC SINH
- Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

LỜI NGUYỆN DÂN CHÚA
LM: Anh chị em thân mến! Sau khi đã hoàn tất công cuộc cứu
chuộc. Chúa Giêsu đã về trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Trong niềm
hân hoan mừng Chúa lên trời, chúng ta cùng dâng lên Chúa những
lời nguyện xin:
1. Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn được
tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để lòng mỗi người được cháy
lửa yêu mến, hăng say ra đi loan báo tin mừng Phục Sinh của
Chúa cho con người trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu
xin Chúa.
2. Xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu nhớ rằng: trần gian không
phải là quê hương đích thực mà chỉ là quán trọ ven đường, để
dù sống giữa cuộc sống đầy những lôi cuốn và cám dỗ thử
thách, vẫn luôn ý thức hướng lòng về trời cao là quê hương
đích thực, mà không ngừng nỗ lực canh tân đời sống của
mình hằng ngày. Chúng con cầu xin Chúa.
3. Xin Chúa cho các nhà truyền giáo luôn giữ được lửa nhiệt
thành và lòng mến, để trên từng bước đường loan báo Tin
Mừng, các ngài hăng say đem niềm vui và tình yêu của Chúa
đến cho muôn người. Chúng con cầu xin Chúa.
4. Xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng con luôn biết
hướng lòng về quê trời vĩnh cửu, và nhất là biết cùng nhau
xây dựng Nưới Trời ngay ở đời này bằng đời sống yêu
thương, dấn thân phục vụ. Chúng con cầu xin Chúa.
LM. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con hân hoan mừng Chúa về
trời. Chúa về trời nhưng vẫn không bỏ chúng con mồ côi. Xin
Chúa cho chúng con vững lòng tin tưởng vào Chúa, để sau khi trải
qua cuộc đời chóng qua này chúng con sẽ được về chung hưởng
vinh quang với Chúa trên quê trời. Chúa hằng sống và hiển trị
muôn đời. Amen.

DÂNG TIỀN ĐỢT II
HOLY FATHER - PETER’S PENCE COLLECTION
Ngày 8 & 9 tháng 6, 2019 có thu tiền đợt II cho Đức Thánh Cha –
Đồng Tiền Thánh Phêrô (Holy Father - Peter’s Pence Collection).

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
NHIỆM KỲ 2019-2024
Chủ Tịch:
Kế Toán:
Thư Ký:
Thành Viên:

Anh Phạm Tăng Tuệ
Anh Nguyễn Cường Christian
Chị Trần Kim-Nhung
Anh Nguyễn Thanh Tân

Giáo xứ xin chân thành cám ơn các anh chị HĐTC đã yêu
thương và phục vụ giáo xứ trong 5 năm qua – đã chu toàn một
nhiệm kỳ của HĐTC theo giáo luật – đặc biệt những năm tiền
khởi của giáo xứ: những đòi hỏi nhiều hy sinh nhất, nhiều
phấn đấu nhất, nhiều khó khăn nhất, và cũng là nhiều học hỏi
nhất, để có cho giáo xứ những tài liệu căn bản và đường lối
làm việc đúng theo yêu cầu của tổng giáo phận đòi hỏi của một
giáo xứ.
Xin cũng tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria Lên Trời, đã thôi thúc
anh chị không ngừng yêu thương Giáo Hội của Ngài qua giáo
xứ, và anh chị đã chấp nhận tiếp tục đảm trách trong vai HĐTC
thêm một nhiệm kỳ nữa. Chắc chắn Chúa và Mẹ sẽ tuôn ban
những ơn cần thiết cho các anh chị và gia đình vì dấn thân và
phục vụ Ngài.
Một lần nữa xin đại diện giáo xứ, cám ơn anh chị HĐTC và
cám ơn sự xin vâng của anh chị cho nhiệm kỳ mới. Xin Chúa
chúc lành.
Cha Chánh Xứ: Nguyễn Thanh Hoài

CHÚC MỪNG
THẦY NGUYỄN PHƯƠNG ANDREW
Giáo Xứ Đức Mẹ Lên Trời xin chân thành chúc mừng Thầy
Nguyễn Phương Andrew vừa nhận chức phó tế.
Sau những năm tìm hiểu, học hỏi, và tu trì… nay thầy đã được
Chúa gọi lên thiên chức phó tế để phục vụ Chúa và anh chị em.
Chúa đã gọi và chọn thầy, xin Người cũng gìn giữ và dẫn đưa thầy
trên con đường mà chính Người đã chuẩn bị cho thầy.
Chúc thầy niềm vui của người tông đồ, sẵn sáng dấn thân phục vụ
Chúa với tinh thần của Chúa Giêsu Kitô và lời dạy của Người,
giống như Đức Thánh Cha Phanxicô vừa nhắc nhở chúng ta:
Evangelii Gaudium Niềm vui Tin Mừng.

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH DẠY KÈM A.C.T
Nhằm mục đích giúp các em học sinh lớp 9, 10 và 11 đạt được
điểm cao trong bài thi A.C.T (American College Test) để các em
có thể nhận được học bổng cũng như được dễ vào các trường đại
học lớn, Chương Trình Dạy Kèm V.A.T.E.P (Vietnamese
American Tutoring and Education Program) sẽ tổ chức buổi nói
chuyện với phụ huynh từ 6:30 PM – 8:00 PM, chiều Thứ Tư, ngày
5 tháng 6, 2019, tại Trung Tâm Dạy Kèm (cùng địa chỉ với Hội
Cao Niên) 2330 Park Place Drive, Gretna, LA 70056.
Để biết thêm chi tiết, xin vui long liên lạc với: Anh Nguyễn Tấn
Phong (504) 905-9080, anh Phạm Việt-Quỳnh (504) 975-4967,
hoặc anh Nguyễn Trung Trực (504) 621-4255.

Chúc Mừng
Trần Kim Tiffany &
Gogg Elias Steven
05.25.19
Con Anh Chị Trần Binh – Lệ

TIỀN DÂNG CHÚA
Chúa Nhật ngày 26/05/2019
$2,208.00

