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
Điện Thoại: 504-304-6698 ● Email: assumptionofmary@arch-no.org
Trang Mạng/Website: GXDucMeLenTroi.org hoặc AssumptionofMaryAvondale.com

Cha Xứ: Phêrô Nguyễn Thanh Hoài
Điện Thoại: 504-344-6881
Email: rev.hoainguyen@yahoo.com

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Ngày 22 Tháng 9 Năm 2019 - Số 203

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.

TIỀN BẠC TẠO LẤY BẠN HỮU
“Hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè… họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở
vĩnh cửu.” (Lc 16,9)
Suy niệm: “Tiền bạc không tạo nên thành công, tự do mới tạo nên thành công ấy”
(Nelson Mandela, tổng thống Nam Phi). Ta không thể từ bỏ tiền bạc, vì tiền bạc cần thiết
cho các sinh hoạt đời sống của ta. Tuy nhiên, ta cũng không để mình bị cuốn hút theo trào
lưu mua đồ dùng chất lượng cao, sắm tiện nghi hàng hiệu, để rồi bị áp lực phải kiếm tiền,
đến nỗi xao lãng việc thờ phượng Chúa, cũng như sống nhân nghĩa với tha nhân. Ta được
Lời Chúa khuyến cáo phải khôn ngoan, nhạy bén, tự do với tiền bạc, sử dụng tiền bạc ấy
tạo tình thân, lòng yêu thương, bạn hữu với người khác. Lúc ấy, tiền bạc được coi như
người đầy tớ tốt phục vụ cho cùng đích hạnh phúc đời đời của ta.”
Mời Bạn: “Người khôn ngoan nên có tiền bạc trong đầu, nhưng không ở trong tim” (Nhà
văn J. Swift). Có tiền bạc trong đầu để biết khôn ngoan sử dụng, nhưng không để quả tim
quyến luyến, không bị trói buộc với tiền bạc, hầu có thể dễ dàng cho đi mà không cần đền
đáp, để quảng đại chia sẻ với những người nghèo khó. Bạn có bị áp lực phải có tiền để
thỏa mãn các nhu cầu đời sống tiện nghi, vật chất không? Bạn sẽ phản ứng thế nào trước
áp lực ấy, để có thể sống trung tín với Lời Chúa dạy?”
Sống Lời Chúa: Mỗi tháng tôi dành một số tiền tiết kiệm để giúp đỡ người nghèo, đóng
góp cho các chương trình thiện nguyện.

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

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:
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

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

DẪN LỄ
Bài đọc 1. Am 8: 4-7: Ngôn sứ Amốt lên án gắt gao những kẻ buôn bán gian lận,
đầu cơ tích trữ, bóc lột người nghèo.
Bài đọc 2. 1Tm 2: 1-8: Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho mọi
người được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch, để được
hưởng nhờ ơn cứu rỗi Chúa. Vì Thiên Chúa muốn cho mọi người đều được cứu độ
và nhận biết chân lý.
Tin Mừng. Lc 16, 1-13: Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn người quản lý bất
trung, để dạy chúng ta biết dùng của cải Chúa ban mà lo cho phần rỗi linh hồn
chúng ta và giúp đỡ kẻ khác.

ĐÁP CA: Tv 112, 1-2. 4-6. 7-8
Ðáp: Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu (c. 1a & 7b).
1. Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa.
Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. - Đáp.
2. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời là vinh quang của
Chúa... và Người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất. - Đáp.
3. Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi
phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân
vương của dân Người. - Đáp.

TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 17, 17b và a
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng
trong sự thật”. - Alleluia.

TIN MỪNG: Lc 16, 1-13
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người
quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông
mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý
của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ Người quản
gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình
rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau
khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’
“Anh liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi
bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm
lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ Rồi anh ta hỏi người
khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta
bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’ “Và ông chủ khen
tên quản gia bất lương đó đã hành động cách khôn khéo. Quả thế, con cái đời này
khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.
“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn
bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín
trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ,
thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử
dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh
em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì
ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?
“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia,
hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi
Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”
Tin Mừng của Chúa Kitô.

LỊCH PHỤNG VỤ
Tuần Lễ 22/09/2019 – 29/09/2019
22/09 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN
23/09 Thứ Hai – Tuần XXV Thường Niên
- Thánh Pi-ô của Pietrelcina, Linh Mục, lễ nhớ
24/09 Thứ Ba – Tuần XXV Thường Niên
25/09 Thứ Tư – Tuần XXV Thường Niên
26/09 Thứ Năm – Tuần XXV Thường Niên
- Thánh Cót-na và Thánh Đa-mi-a-nô, Tử Đạo, lễ
nhớ
27/09 Thứ Sáu – Tuần XXV Thường Niên
- Thánh Vinh-Sơn Phao-lô, Linh Mục, lễ nhớ
28/09 Thứ Bảy – Tuần XXV Thường Niên
- Thánh Ven-xét-lao, Tử Đạo
- Thánh Lô-ren-xô Ru-y và Các Bạn, Tử Đạo, lễ nhớ
29/09 CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

LỜI NGUYỆN DÂN CHÚA
LM: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa ban cho chúng ta
của cải làm phương tiện để đạt cuộc sống vĩnh cửu. Chúng
ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin:
1. Xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức
Giám mục, Linh mục, Phó tế, luôn biết trung tín với lời
cam kết và những trách vụ Chúa trao phó, để các Ngài
luôn là những chứng nhân sống động trong thế giới.
Chúng con cầu xin Chúa.
2. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia luôn quan
tâm chăm lo cho đời sống dân nước trong việc xóa đói
giảm nghèo, mang lại hiệu quả thiết thực cho những
người bất hạnh trong xã hội. Chúng con cầu xin
Chúa.
3. Xin Chúa cho các Kitô hữu biết sử dụng của cải Chúa
ban theo đúng tinh thần nghèo khó của Tin Mừng.
Chúng con cầu xin Chúa.
4. Xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta luôn
biết rộng mở giúp đỡ nhũng ai thật sự khó nghèo, để họ
có thể sống xứng hợp với nhân phẩm con người. Chúng
con cầu xin Chúa.

LM: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con chỉ biết tôn thờ
một mình Thiên Chúa và chỉ sử dụng tiền của như là phương
tiện Chúa ban để nuôi sống bản thân, gia đình, góp phần vào
việc công ích và chia sẻ cho những người nghèo khổ. Chúa
là Đầng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

THÔNG BÁO
TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ
THÁNH LÊ BẢO TỊNH

Rước Đèn Trung Thu - ngày 28 tháng 9

Tết Trung Thu là ngày hội tuổi thơ dành cho các em thiếu
nhi có cơ hội vui chơi bên nhau.
Kính xin ông bà và phụ huynh giúp các em làm lồng đèn để
cùng các bạn đi rước vào ngày Thứ Bảy, ngày 28 tháng 9.
Giải thưởng cho lồng đèn đẹp các em làm tại nhà:
Hạng Nhất: $100 Walmart’s gift card
Hạng Nhì: $75 Barnes & Noble’s gift card
Hạng Ba: $50 Raising Cane’s gift card
Giải thưởng cho lồng đèn đẹp các lớp làm tại trường:
Hạng Nhất: Raising Cane Party
Hạng Nhì: Pizza Party
Hạng Ba: Ice Cream Party
Kính mời cộng đoàn và quý phụ huynh đến tham gia chương
trình rước lồng đèn với các em. Nhà trường sẽ có bánh mì
mời mọi người.
Sr. Đinh Thu Hà, FMSR

PHÂN ƯU
Giáo xứ nhận được tin Ông Giuse Nguyễn Văn Huynh được
Chúa gọi về ngày 14 tháng 9 năm 2019. Thánh lễ an táng
được cử hành vào sáng Thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2019
lúc 10:00 tại nhà thờ Giáo Xứ.
Giáo xứ xin chia buồn với gia đình tang quyến Ông Giuse.
Nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào nơi an nghỉ
nước Chúa. Xin Chúa nâng đỡ, ủi an mọi thành viên trong
tang quyến về sự đau buồn khi mất người thân yêu trong gia
đình.

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG CHÍN, 2019
của ĐTC PHANXICÔ
Bảo Vệ Biển Cả và Đại Dương

TIỀN DÂNG CHÚA
Chúa Nhật ngày 15/09/2019
$2,734.75

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các
chính trị gia, các nhà khoa học và
kinh tế biết hợp tác với nhau để bảo
vệ biển cả và đại dương.

