GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
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Cha Xứ: Phêrô Nguyễn Thanh Hoài
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CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Ngày 17 Tháng 11 Năm 2019 - Số 211

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.

BẢN LĨNH ĐỨC TIN
Đức Giê-su nói: “Ai xấu hổ vì Tôi và những lời của Tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ
vì kẻ ấy, khi Con Người ngự đến trong vinh quang của mình.” (Lc 9,26)
Suy niệm: Ngày lễ hôm nay chúng ta ca tụng các vị anh hùng Tử Đạo Việt Nam, đã nêu
cao tấm lòng hiếu trung với Thiên Chúa, với Hội Thánh, với niềm tin. Làm sao ta không
cảm phục những con người như thánh Phê-rô Vũ Văn Truật, mới 21 tuổi, nhưng đã khẳng
khái trả lời các quan chê ngài dại dột lãng phí tuổi xuân: “Chưa chắc là tôi dại. Ai khôn mới
hiến mình cho chân lý, để chiếm hữu hạnh phúc muôn đời.” Thế nhưng, chúng ta không
nhìn về quá khứ chỉ để ngợi khen, nhưng còn rút ra từ đó ánh sáng soi dẫn cho cuộc sống
hôm nay, để nhận diện vẫn còn nhiều kẻ thù nguy hiểm cho đức tin, mà ta tạm gọi là những
kẻ thù dấu mặt. Đó là tinh thần thế tục đang len lỏi vào trong Hội Thánh và bào mòn niềm
tin, như hưởng thụ bằng mọi phương cách, việc mất cảm thức về tội lỗi, làm điều xấu mà
tỉnh khô như không có chuyện gì.
Mời Bạn: Noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, những vị anh hùng nhờ có một bản lĩnh
đức tin; bản lĩnh đức tin ấy được hình thành nhờ việc trung tín trong các bổn phận hằng
ngày của người cha, người chồng, người vợ, người mẹ, người con…
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ lưu ý tránh xa tinh thần thế tục đang ngấm ngầm làm xói mòn niềm
tin bằng cách luôn trung tín trong bổn phận hằng ngày.

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. Ml 3, 19-20a: Ngôn sứ Malakia tiên báo: Trong ngày thịnh nộ của
Chúa, kẻ kiêu căng gian ác sẽ bị thiêu hủy như rơm rạ, còn người công chính được
sáng chói như mặt trời.
Bài đọc 2. 2Tx 3, 7-12: Thánh Phaolô cảnh cáo những kẻ hiểu lầm ngày tận thế
gần đến mà lười biếng làm việc. Ngài khuyên họ noi gương ngài chịu khó làm việc
nuôi thân, và chu toàn bổn phận đối với Chúa.
Tin Mừng. Lc 21, 5-19: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước thành
Giêrusalem tráng lệ hùng vĩ sẽ sụp đổ; và sẽ có chiến tranh, loạn lạc, thiên tai, bách
hại, là những dấu chỉ báo trước ngày tận thế. Cần phải tin tưởng kiên trì để được
cứu thoát.

ĐÁP CA: Tv 97, 5-6. 7-8b. 9
Ðáp: Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực (x. c. 9).
1. Hãy ca mừng Chúa với đàn cầm, với cây đàn cầm, với điệu nhạc du dương,
cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa
là Vua. - Đáp.
2. Biển khơi và muôn vật trong đó hãy rống tiếng lên, cả địa cầu và những dân cư
ngụ ở trong cũng thế. Các sông ngòi hãy vỗ tay reo, đồng thời các núi non hãy
hân hoan nhảy nhót. - Đáp.
3. Trước thiên nhan Chúa vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu.
Người cai quản địa cầu với đức công minh, và cai quản chư dân trong đường
chính trực. - Đáp.

TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 24, 42a và 44
Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ,
Con Người sẽ đến. - Alleluia.

TIN MỪNG: Lc 21, 5-19
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá
đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng
đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Họ hỏi
Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có
điềm gì báo trước?”
Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo
danh Thầy đến nói rằng: ‘Chính ta đây’, và: “Thời kỳ đã gần đến’; anh em chớ có
theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc
đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu.” Rồi Người nói tiếp:
“Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận
động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh
khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.
“Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh
em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa
quan quyền vì danh Thầy. Đó là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh
em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì
chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em
không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em,
bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy,
anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng
không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”
Tin Mừng của Chúa Kitô.

LỊCH PHỤNG VỤ
Tuần Lễ 17/11/2019 – 24/11/2019
17/11 CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN
18/11 Thứ Hai – Tuần XXXIII Thường Niên
- Cung Hiến Đền Thờ Hai Thánh Phê-rô và Phaolô, lễ nhớ
19/11 Thứ Ba – Tuần XXXIII Thường Niên
20/11 Thứ Tư – Tuần XXXIII Thường Niên
21/11 Thứ Năm – Tuần XXXIII Thường Niên
- Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ, lễ nhớ
• Giỗ Cha Cố Anrê Dũng Lạc Trần Cao Tường
22/11 Thứ Sáu – Tuần XXXIII Thường Niên
- Thánh Xê-xi-li-a, Trinh Nữ, Tử Đạo, lễ nhớ
23/11 Thứ Bảy – Tuần XXXIII Thường Niên
- Thánh Cô-lum-ban, Viện Phụ, lễ nhớ
- Thánh Cơ-lê-men-tê, Giáo Hoàng, Tử Đạo, lễ
nhớ
24/11 CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA KITÔ VUA

LỜI NGUYỆN DÂN CHÚA
LM: Anh chị em thân mến! Giữa cuộc đời đầy cám dỗ,
chúng ta chỉ có thể trung thành bước theo Chúa khi cậy nhờ
vào ân sủng của Người cùng với sự nỗ lực của bản thân.
Hướng nhìn lên Chúa với lòng tin tưởng, chúng ta dâng lời
nguyện xin:
1. Xin Chúa cho các mục tử luôn tín thác và cậy trông nơi
Chúa, để giữa những khó khăn thử thách trong thừa tác
vụ, các ngài luôn kiên nhẫn chịu đựng vì danh Chúa
Kitô và vì yêu mến các linh hồn. Chúng con cầu xin
Chúa.
2. Xin Chúa cho mọi người biết nhận ra: những gì mình
gieo hôm nay sẽ gặt trong cõi đời đời, để biết làm lành
lánh dữ, hầu ngôi nhà nhân loại nên thân thiện và bình
an. Chúng con cầu xin Chúa.
3. Xin Chúa cho mọi người lao động biết làm việc với tinh
thần trách nhiệm và lương tâm chân chính, đồng thời
được hưởng lương xứng hợp với công sức để nuôi
dưỡng bản thân và gia đình. Chúng con cầu xin Chúa.
4. Xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta hằng
trung thành bước theo Chúa bằng đời sống trong sạch,
thánh thiện và yêu thương, để giúp chính mình và nhiều
người đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng con cầu xin
Chúa.

LM: Lạy Chúa, trung thành sống đức tin trong thế giới hôm
nay là một thách đố lớn lao. Xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần
trong chúng con, để Người hướng dẫn và trợ giúp chúng con
trung thành bền đỗ theo Chúa đến cùng. Chúng con cầu xin
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
TIỀN DÂNG CHÚA
Chúa Nhật ngày 17/11/2019
$2,557.00

THÔNG BÁO
HỘI CHỢ
TẠ ƠN 2019
Hội Chợ Tạ Ơn 2019 của Giáo Xứ sẽ vào ngày:
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11, 2019
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 11, 2019
Chúa Nhật, ngày 24 tháng 11, 2019

11:00 am - 9:00 pm
9:00 am - 11:00 pm
10:00 am - 10:00 pm

Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em đến tham dự và ủng hộ
ba ngày hội chợ của Giáo Xứ.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ CHÚA NHẬT
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 11, 2019 – Lễ Vọng lúc 3:00 PM
Chúa Nhật, ngày 24 tháng 11, 2019 – Lễ Chính lúc 9:00 AM
(Thánh lễ duy nhất)

ÂN NHÂN ỦNG HỘ
Giáo Xứ xin chân thành cám ơn Quý Ân Nhân đã quảng đại
ủng hộ:

HỘI CHỢ TẠ ƠN 2019
21. Chị Đinh Loan Mai
tiếp theo tuần trước
83. A/C Bùi Vincent Cathy
90. Ẩn Danh
91. Frosty’s Caffe
92. Ace Foyil
93. Vinh T Nguyễn, DDS
94. Ẩn Danh
95. A/C Tâm Thúy-Vân
96. Ẩn Danh
97. Chị Nghệ và Chị Nga
còn tiếp…
Tổng Cộng:

50.00
$ 15,730.00
-100.00
100.00
300.00
Vật Liệu
500.00
100.00
100.00
100.00
100.00
$ 16,930.00

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.

PHÂN ƯU
Giáo Xứ nhận được tin Chị Maria Trần Thị
Kim Loan đã được Chúa gọi về ngày 11
tháng 11 năm 2019. Thánh lễ an táng được
cử hành vào sáng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 11
năm 2019 tại nhà thờ Giáo Xứ.
Giáo Xứ xin chia buồn với gia đình tang quyến Chị Maria.
Nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn Maria vào nơi an nghỉ
nước Chúa. Xin Chúa nâng đỡ, ủi an mọi người trong tang
quyến về sự đau buồn khi mất người thân yêu trong gia đình.

