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 VI PHỤC SINH - NĂM B
Ngày 9 Tháng 5 Năm 2021 - Số 288

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 BỆNH 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 người 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.

LIÊN ĐỚI TRONG TÌNH YÊU

“Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em
như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. (Ga 15,9)
Suy niệm: Chúa Giê-su nói những lời trên trong bối cảnh chia tay các môn đệ để đi nộp
mình chịu chết. Chúa biết, việc Ngài làm, lúc ấy các môn đệ chưa hiểu, nhưng sẽ không
bao giờ hiểu nếu vẫn là những ‘người ngoài’. Vì thế, Ngài tha thiết mời gọi họ hãy ở lại
trong tình thương của Ngài. Một tình thương mang tính huyền nhiệm. Tình thương dám
vượt qua mọi tính toán hẹp hòi để chấp nhận hiến dâng: tình thương Chúa Cha dám trao
ban Con Một yêu dấu; tình thương Chúa Con dám hiến dâng mạng sống; và chỉ những ai
liên đới trong tình thương yêu ấy mới biết phải làm gì cho anh chị em của mình.
Mời Bạn: Tình thương của Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, mà nó
được hiện thực hóa bằng những hành động rất cụ thể: như là bênh vực những người cô thế
cô thân, là đem niềm an ủi cho những kẻ yếu hèn, ốm đau, bệnh tật… và cao điểm của tình
thương là hiến dâng mạng sống. Cách thế để ta ở lại trong tình thương của Ngài chính là
giữ các giới răn của Ngài, hay nói cách khác, là hãy thực hiện cho người anh em điều mà
chính Chúa đã làm cho mỗi chúng ta.
Sống Lời Chúa: Chúa Ki-tô hằng sống, vì thế, Ngài vẫn hằng phục vụ ta, đặc biệt nơi các
Bí tích. Hãy cho mình cơ hội để ở lại trong tình thương của Ngài.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Ki-tô Phục sinh, Chúa hứa rằng sẽ ở cùng chúng con mọi ngày
cho đến tận thế. Xin cho con biết ở lại trong Chúa như cành nho gắn liền với thân nho để
đời sống con sinh được nhiều hoa trái. Amen.

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ:
Chủ Tịch:
Anh Hoàng Hùng Cường………...504-376-4356
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:
Anh Nguyễn Tony Đại…………..504-606-6299
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:
Anh Trần Minh Đình…………….504-453-2461
Tổng Thư Ký & Thủ Quỹ:
Anh Trần Hải…………………….504-428-4602
Đảm Trách Nhà Trường:
Anh Trần Thanh Thế…………….504-723-1345
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

DẪN LỄ
Bài đọc 1. Cv 10, 25-26.44-48: Thánh Phêrô giảng đạo tại nhà ông Cornêliô, và Chúa
Thánh Thần ngự xuống trên mọi người. Ðiều đó chứng tỏ Chúa thương cứu rỗi hết mọi
người.
Bài đọc 2. 1Ga 4, 7-1: Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế Ngài đã ban con duy nhất là Đức
Giêsu Kitô làm của lễ đền tội cho nhân loại. Ai yêu thương như Chúa thì được Người sinh ra,
còn ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa.
Tin Mừng. Ga 15, 9-17: Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy tình yêu lớn nhất là tình yêu
của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta sống noi
gương tình yêu của Người bằng việc tuân giữ lời Người truyền dạy: “Anh em hãy yêu
thương nhau như Thầy yêu Thương anh em”.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (x. c. 2b).
1.

Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Tay mặt
Người đã đem lại toàn thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Đáp.

2.

Chúa đã công bố ơn cứu độ, đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân. Người đã
nhớ lại lòng nhân hậu, và trung thành đối với nhà Ít-ra-en. - Đáp.

3.

Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Toàn thể địa cầu hãy hân hoan mừng Chúa, hãy vui mừng hoan lạc và đàn ca. - Đáp.

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM:
Đoàn Trưởng:
Anh Chu Thịnh ………………….504-450-2122
Phó Nội Vụ:
Anh Đinh Đức…………...………504-340-0600
Phó Ngoại Vụ:
Anh Nguyễn Hiệp…..…….…….. 504-266-4660
Thư Ký:
Anh Trần Kích…..……….…....... 504-436-6035
Tổ Chức Xã Hội:
Anh Chu Thịnh…..…….……….. 504-450-2122
Thủ Quỹ:
Anh Nguyễn Sơ………………….504-982-2749
Đạo Đức:
Anh Trần Văn Thiên……………. 504-994-0706

HỘI CÁC CHỊ MẸ GIÁO XỨ:
Đoàn Trưởng:
Chị Trần Thanh Nghi…….………504-453-3437
Đoàn Phó:
Chị Phan Trần Thúy Vân…...……504-231-7844
Thư Ký & Thủ Quỹ:
Chị Trần Hồng-Quế……………...504-701-6891
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 Võ Xuân Ngọc…...……...…504-606-8636
Ban Giúp Lễ:
Anh Nguyễn Tony Đại……...…...504-606-6299
Ban Bảo Trì:
Anh Nguyễn Tiến…..……………504-723-2926
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

TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ
yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. - Alleluia.

TIN MỪNG: Ga 15, 9-17
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy
cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em
giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các
điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với
anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn
vẹn.
“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn
hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền
dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng
Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho
anh em biết.
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để
anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em
xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh
em là hãy yêu thương nhau.”
Tin Mừng của Chúa Kitô.

LỊCH PHỤNG VỤ
Ý Cầu Nguyện Trong Tháng 5: Thế Giới Tài Chánh. Chúng ta hãy
cầu nguyện cho giới hữu trách tài chánh để họ cộng tác với các chính
phủ điều hành lãnh vực tài chánh và bảo vệ các công dân khỏi những
nguy hiểm trong lãnh vực này.

Tuần Lễ 9/05/2021 - 16/05/2021
9/05
10/05
11/05
12/05
13/05
14/05
15/05

16/05

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Thứ Hai - Tuần VI Phục Sinh
Thứ Ba - Tuần VI Phục Sinh
Thứ Tư – Thánh Nê-rê-ô và Thánh A-ki-lê-ô, Tử Đạo
Thánh Păng-ra-xi-ô, Tử Đạo, Lễ Nhớ
Thứ Năm - Đức Mẹ Fatima, Lễ Nhớ
Thứ Sáu - Thánh Mát-thi-a, Tông Đồ, Lễ Kính
Thứ Bảy - Tuần VI Phục Sinh
CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

THÔNG BÁO
TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ
THÁNH LÊ BẢO TỊNH
Thứ Bảy, ngày 15/05/21 - lúc 10:00 am: Thánh lễ bế giảng
kết thúc năm học và phát thưởng. Sau đó các em vui chơi
picnic với gia đình.
Chúa Nhật, ngày 16/05/21 - lúc 4:00 pm: các em lớp Thêm
Sức tập nghi thức tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Giuse, New
Orleans, LA.
Ghi danh cho năm học 2021-2022 đã bắt đầu. Xin phụ huynh
cố gắng ghi danh sớm để Sơ sắp xếp lớp cho năm tới.
Mọi chi tiết xin liên lạc Sơ Thu-Hà số 504-505-8995 hoặc
email: srthuhadinh@yahoo.com.

MỪNG NGÀY HIỀN MẪU
Tháng Năm đã trở thành truyền thống
là tháng để mọi người Kitô hữu bày
tỏ tình yêu và lòng sùng kính Mẹ
Maria, Mẹ Thiên Chúa qua lời kinh
Mân Côi và những bó hoa kính Mẹ.
Ngoài ra, Tháng Năm cũng là dịp để cho những người con trong
gia đình tỏ bày lòng biết ơn, thương yêu, kính trọng và quan tâm
tới Mẹ.
Nhân ngày Hiền Mẫu, Giáo Xứ
kính chúc những người mẹ, đặc
biệt là các người mẹ trong giáo
xứ, được tràn đầy hồng ân của
Thiên Chúa, nhiều sức khỏe và
niềm vui trong cuộc sống. Xin
Mẹ Maria luôn giữ gìn những
người mẹ trong trái tim của Mẹ.

TÔNG THƯ PATRIS CORDE của ĐỨC
THÁNH CHA PHANXICÔ NHÂN KỶ NIỆM
150 NĂM TÔN VINH THÁNH GIUSE LÀ
BỔN MẠNG HỘI THÁNH
(Tiếp theo tuần trước)
Trong hội đường, khi cầu nguyện bằng
Thánh vịnh, chắc chắn Thánh Giuse đã
nghe đi nghe lại nhiều lần rằng Thiên
Chúa của Israel là Thiên Chúa chạnh
lòng thương,[11] là Đấng nhân hậu với
tất cả mọi người, Đấng “nhân từ hơn tất
cả những gì Ngài đã làm”. (Tv 145,9).
Lịch sử cứu độ được hoàn thành “trong hy vọng dù không còn
hy vọng” (Rm 4,18), qua những yếu đuối của chúng ta. Chúng
ta thường nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ hoạt động qua những mặt
tốt của chúng ta, nhưng hầu hết các kế hoạch của Ngài đều được
thực hiện qua các yếu đuối của chúng ta và bất chấp sự yếu đuối
ấy. Vì vậy, Thánh Phaolô mới nói: “Để cho tôi khỏi tự cao tự
đại, thân xác tôi như bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của
Satan được sai đến để hành hạ tôi, để cho tôi khỏi huênh hoang.
Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi điều này, rằng nó sẽ rời bỏ
tôi, nhưng Người bảo tôi: ‘Ơn Ta đủ cho con, vì quyền năng của
Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối’” (2 Cr 12,7-9).
Vì đây là một phần của toàn bộ kế hoạch cứu độ, chúng ta phải
học cách nhìn vào những yếu đuối của mình với lòng thương xót
dịu dàng.[12]
Kẻ Ác khiến chúng ta thấy được và lên án sự yếu đuối của
chúng ta, trong khi Thánh Thần đưa nó ra ánh sáng bằng tình
yêu dịu dàng. Sự dịu dàng là cách tốt nhất để chạm vào sự yếu
đuối bên trong chúng ta. Chỉ tay và phán xét người khác thường
là dấu hiệu của việc không thể chấp nhận sự yếu đuối, sự mong
manh của bản thân chúng ta. Chỉ có tình yêu dịu dàng mới cứu
chúng ta thoát khỏi cạm bẫy của kẻ tố cáo (x. Kh 12,10). Đó là
lý do tại sao việc gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc
biệt là trong bí tích Hòa giải, nơi chúng ta cảm nghiệm được sự
thật và lòng dịu dàng của Ngài là điều rất quan trọng. Nghịch lý
thay, Kẻ Ác cũng có thể nói sự thật với chúng ta, nhưng hắn làm
vậy chỉ để lên án chúng ta. Chúng ta biết rằng sự thật của Thiên
Chúa không lên án, nhưng đón nhận, ôm lấy chúng ta, nâng đỡ
và tha thứ cho chúng ta. Sự thật ấy luôn được bày tỏ cho chúng
ta như người cha nhân hậu trong dụ ngôn của Chúa Giêsu (x. Lc
15,11-32). Sự thật ấy đến gặp chúng ta, phục hồi phẩm giá của
chúng ta, nâng chúng ta dậy và vui mừng vì chúng ta, vì như
người cha đã nói: “Con trai ta đã chết và nay sống lại; nó đã mất
và nay được tìm thấy” (câu 24).
Ý Chúa, lịch sử và kế hoạch của Ngài vẫn hoạt động, ngay cả
qua nỗi sợ hãi của Thánh Giuse. Vì thế, Thánh Giuse dạy chúng
ta rằng đức tin vào Thiên Chúa cũng là tin rằng Ngài có thể
hành động cả khi chúng ta sợ hãi, mỏng manh và yếu đuối. Ngài
cũng dạy chúng ta rằng giữa những thử thách của cuộc đời,
chúng ta đừng bao giờ sợ để Chúa dẫn lối cho chúng ta. Đôi khi,
chúng ta muốn kiểm soát mọi sự, nhưng Thiên Chúa luôn nhìn
thấy bức tranh toàn cảnh hơn.
(Còn tiếp)

TIỀN DÂNG CHÚA
Chúa Nhật ngày 2/05/21
$ 4,264.00

