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THỜI BIỂU PHỤNG VỤ
THÁNH LỄ – MASS – MISA
LỄ VỌNG CHÚA NHẬT – VIGIL MASS
Thứ Bẩy – Saturday:
5:30PM
CHÚA NHẬT – SUNDAY – DOMINGO
Tiếng Việt – Vietnamese
6:30AM
8:00AM & 9:30AM
English Mass:
11:00AM
Misa en Español: (en la Capilla)
5:00 PM

6:30AM
6:00PM

THỨ HAI –THỨ SÁU
WEEKDAY MASSES
Tại Nhà Nguyện – In the Chapel
Tại Nhà Thờ – In the Church

CÁC LỄ TRỌNG & LỄ BUỘC
HOLY DAYS OF OBLIGATION
LỄ VỌNG – VIGIL MASS
6:00PM
LỄ TRONG NGÀY
6:30AM
5:30PM & 7:00PM
(Xin xem thêm Thông Cáo chi tiết về các giờ lễ)

Thứ Năm
Thursday

CHẦU THÁNH THỂ – EUCHARISTIC ADORATION
12:00 Giờ Trưa tới 6:00 Giờ Chiều
12:00 Noon to 6:00PM

BÍ TÍCH HÒA GIẢI – RITE OF RECONCILIATION
Giải Tội sau Thánh Lễ 6g30 sáng; trước và sau Thánh lễ 6g00 chiều trong tuần.
Thứ Bẩy 1 tiếng trước Thánh Lễ.
Weekdays: after 6:30am Masses; and before
& after 6:00pm Masses or anytime upon request. Saturday: 1hr before mass time.
BÍ TÍCH HÔN PHỐI – HOLY MATRIMONY
Các đôi hôn phối phải ghi danh và gặp các Cha trước ngày cưới ít nhất 6 tháng.
Couples are asked to see Parish priest(s) at least six (6) months prior to the
wedding date.
RỬA TỘI TRẺ EM – RITE OF BAPTISM
Mỗi tháng sẽ có một lần Rửa Tội cho Trẻ Em Sau Thánh Lễ 11 giờ sáng Chúa Nhật
của tuần thứ hai trong tháng tại Nhà Thờ. Xin cha mẹ liên lạc trước với Văn Phòng
Giáo Xứ hoặc lấy đơn Rửa Tội nơi các Trưởng Khu để ghi danh.
Baptism is scheduled at Noon on the second Sunday of every month. Please contact
the Church Rectory to register. Both parents and Godparents are required to attend
Baptismal Seminar on Saturday evening in the Church.
KIỆU MÌNH THÁNH CHO NGƯỜI ĐAU YẾU
COMMUNION FOR THE SICK
Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ khi trong gia đình có người đau yếu cần rước Mình
Thánh Chúa để các Cha hoặc Thừa Tác Viên sắp xếp. Please contact the Church
Office when someone is in the hospital or unable to attend Mass for any length of
time. Communion is brought to the sick every week.
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LÁ THƯ MỤC TỬ
NHÌN LÊN ÁNH SÁNG
Năm Mới là sự khởi đầu, đó là chủ đề dẫn mọi gia đình
trong giáo xứ chúng ta bước vào những ngày mới của Chúa,
sống thật ý nghĩa và hạnh phúc. Phần suy niệm Chúa Nhật
tuần vừa qua, Thiên Chúa đã dựng mỗi người chúng ta vào
trong một gia đình của Chúa; "gia đình thánh thiện – holy
family" nghĩa là từng người đều có trọng trách với Chúa và
với nhau. Tuy nhiên hàng ngày những cám dỗ của thế trần,
những ích kỷ và sai lầm của cá nhân dễ làm cho chúng ta
lạnh lùng với Chúa và xa lìa Ngài.
Có một câu truyện nhà đạo kể lại rằng: ngày kia, Satan
sai các khí cụ thần dữ của hắn lên trần gian để tìm cách cám
dỗ loài người. Các thần dữ hăng hái lôi cuốn được rất nhiều
thế nhân. Riêng có một tên thần dữ thất bại trở về bị Satan
tra hỏi: "Mày đã biết rõ nhân loại trên trần gian ngày nay
rất thích chiều theo xác thịt nên quá dễ dàng để lôi kéo họ
theo mình, thế thì tại sao mày không kéo được một người
nào vậy?" Tên thần con lập bập trả lời: "À, tại vì suốt
chuyến đi vừa rồi trên dương gian tối tăm quá, tôi sợ bị vấp
ngã nên cứ cúi đầu, đôi mắt tôi chỉ để ý nhìn xuống mặt đất;
vì vậy tôi chẳng gặp được một người nào để cám dỗ cả!"
Satan nổi giận quát lớn: "Tiên sư mày biết tối tăm là thế giới
của mình. Chính vì mày đi đâu cũng cứ cúi gằm đầu xuống
không chịu ngẩng lên thì làm sao mà nhìn thấy ai. Tại sao
mày không chịu đến các quán bar đi cho được việc?"
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh hôm nay là tuần đầu tiên của
niên lịch 2019. Bài học thực tế nhất cho mỗi người chúng ta
là cần phải tập ngẩng đầu "nhìn lên" như ba nhà chiêm tinh
gia thuở xưa. Có để mắt nhìn lên ta mới có thể thấy được
ánh sao sáng và thấy được nhân loại chung quanh mình.
Trong bất cứ một gia đình nào cũng vậy, phụ huynh biết
nhìn lên ánh sáng mới biết quan tâm, mới thấy và cảm nhận
được những ưu tư và buồn phiền của con cái cháu chắt; nhìn
lên ta mới nhận ra những điểm tích cực để khuyên răn và sẻ
chia giáo dục trong gia đình. Con cái biết nhìn lên mới nhận
ra sự quan tâm, sự buồn vui của cha mẹ, mới biết rõ đường
hướng và tạo cho gia đình sống phấn khởi. Thật trùng hợp
với ý tưởng vừa nhắc tới ở phần trên, giáo xứ chúng ta cũng
đang là một gia đình rộng lớn. Từng người Kitô hữu trong
Năm Mới này cố gắng tập nhìn lên, sẽ thấy ánh sáng của
Thiên Chúa trong vũ trụ và trong đôi mắt của nhau. Nhìn
lên, ta sẽ nhận ra được nhu cầu thiết thực trong giáo xứ của
mình, và biết nhiều phương cách giúp cho nhau phấn khởi,
để cùng sát vai đồng hành với nhau tiến về Nhà Cha Trên
Trời.
Đời người là một hành trình thật dài, kể từ lúc sinh vào
dương gian cho đến khi lìa khỏi vũ trụ. Trên cuộc lộ trình,
người Kitô hữu luôn tìm đủ mọi phương cách để về với
Chúa. Dọc đường, tin chắc phần đông người Công giáo
chúng ta, ai cũng đều cần phải có bản đồ, phải có địa bàn và
sự hướng dẫn cụ thể để mỗi người hàng ngày vững tâm
bước đi một cách bình an. Người sống cô độc và tách lìa ra
khỏi sự dẫn dắt chung của bề trên, tin chắc rồi một ngày
cũng sẽ bị sa lạc. Trên vũ trụ thênh thang có hàng vạn vì

Trang 02

sao; tuy nhiên sẽ chẳng có ngôi sao nào có thể dẫn ta đến
với Thiên Chúa. Người đời có thể đã đến được với Chúa
nhờ vào một hay nhiều ngôi sao nào đó dẫn đường. Ngôi
sao là các giám mục, các linh mục, là cha mẹ, là những
người cùng đang sinh hoạt mục vụ chung với mình. Vì sao
dẫn đường cũng có thể là một quyển sách, một buổi tĩnh
tâm, một đĩa nhạc, một biến cố… Điểm quan trọng hơn hết
là mỗi người biết ngẩng đầu nhìn lên để nhận ra những tín
hiệu, những dấu chỉ thực tế Chúa đang dẫn đường cho mình.
Là người Kitô hữu, ai cũng cần có ngôi sao tín hiệu để
hướng dẫn con người đến được với ánh sáng. Mò mẫm đi
trong tăm tối, chắc chắn nhân loại sẽ bị rơi xuống hố sâu
hoặc bị đụng vào những bức tường ngăn cản. Thiên Chúa
hiểu rõ tâm trạng của thế nhân, những người quen sống
trong âm u dễ bị sa lạc; nên Ngài đã ủy thác trách nhiệm trên
các phẩm trật của Ngài qua lời Tiên Tri Isaiah rằng: "Ta đã
đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi mang ơn cứu
độ của Ta đến tận cùng trái đất." Các mục tử của Chúa
hàng ngày luôn chiếu toả ánh quang Lời Hằng Sống và
Thánh Thể của Chúa đến với hết mọi người; tuy nhiên chỉ
có những ai biết ngẩng đầu nhìn lên mới nhận ra ánh sáng
dẫn đường cho ta đến với Chúa.
Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã cho xuất hiện giữa bầu trời
đêm tối một ánh sao đặc biệt, sáng ngời, để soi dẫn cho ba
nhà chiêm tinh từ phương Đông đến gặp Chúa Cứu Thế.
Nhờ ánh sáng của ngôi sao lạ nầy, ba nhà chiêm tinh gia
mới có thể tìm gặp được Hài Nhi Giêsu mới hạ sinh và thờ
lạy Ngài, đó là mục đích duy nhất của ba vua – ba nhà
chiêm tinh. Đối với nhân loại ngày nay cũng như thế. Nhìn
vào những dấu chỉ, những lời mời gọi nơi giáo đường, cũng
tựa như ánh sáng của ngôi sao Thiên Chúa đang thúc giục
mỗi người chúng ta tìm đến gặp gỡ Hài Nhi Giêsu Con của
Ngài, và đây chính là tâm điểm của Lễ Hiển Linh hôm nay.
Nhận ra ánh sao dẫn đường và đến được với Chúa không
phải bất cứ người nào cũng được Thiên Chúa ban cho sự
giác ngộ đặc biệt đó. Như chúng ta đều biết: Giêrusalem,
Nazareth, Bethlehem,... là những phố xá thời bấy giờ cũng
có dân số cả hàng trăm ngàn, hàng triệu người. Điểm đáng
chú ý là không phải những người dân thường, hoặc những
kinh sư, những ký lục hay thượng tế. Trong các phần của
Thánh Kinh đều chỉ nhắc đến duy nhất có hai loại người
nhận ra ánh sáng của Chúa và đến thờ lạy Đấng Cứu Tinh
là: ba vua và các mục đồng. Ba vua hoặc ba nhà chiêm tinh
gia là những người giàu sang, thông thái, có một địa vị lớn
trong xã hội thời bấy giờ. Qua ánh sao lạ, các ngài đã can
đảm, dám liều, dám trút bỏ tất cả để lên đường tìm đến với
vị vua mới sinh ra. Khi bước đi theo ánh sao dẫn đường,
các ngài đã để lại sau lưng vợ đẹp con khôn, để lại tiền bạc
giàu sang và địa vị chức quyền, để dấn thân vào một cuộc
phiêu lưu vô định, dưới sự soi dẫn của ánh sáng từ trời cao.
Các ngài đã mặc vào chiếc áo khiêm nhường để vượt qua
biết bao nhiêu khó khăn, đã phải chấp nhận biết bao nhiêu
nguy hiểm để cất bước lên đường đến gặp Chúa với một
lòng tin tưởng vững chắc.
Ngược lại, các Mục Đồng là những người chất phát
nghèo nàn, ngây ngô hiền thục, đã bị thế gian coi thường
nên họ không có chỗ đứng trong làng phố. Các mục đồng
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LỊCH PHỤNG VỤ
LITURGICAL CALENDAR
Tuần Lễ: 06. 1. 2019 – 13. 1. 2019
January 6th, 2019 – January 13th, 2019
06. CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH
The Epiphany of the Lord
Is 60: 1-6;
Tv 71: 1-2,7-8,10-13
Ep 3: 2 - 3a, 5 - 6
Mt. 2: 1-12
07. Thứ Hai: Thánh Raymunđô, Lm, Lễ Nhớ
Monday: St. Raymond of Penyafort, Prt
08. Thứ Ba: Mùa Giáng Sinh
Tuesday: Christmas Weekday
09. Thứ Tư: Mùa Giáng Sinh
Wednesday: Christmas Weekday
10. Thứ Năm: Mùa Giáng Sinh
Thursday: Christmas Weekday
11. Thứ Sáu: Mùa Giáng Sinh
Friday: Christmas Weekday
12. Thứ Bảy: Mùa Giáng Sinh
Saturday: Christmas Weekday
13. CHÚA NHẬT:
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
The Baptism of the Lord Sunday
Is 42: 1 - 4, 6 - 7
Tv 28: 1a-2, 3abc-4, 9b-10
Cv 10: 34 - 38
Lc 1: 15 - 16, 21 - 22

ĐÈN CHẦU CANH THỨC
SANCTUARY LAMP
Đèn Chầu Canh Thức trong tuần này do:
Bà Rỹ và Các Con

xin Thắp sáng suốt tuần
để cầu nguyện cho:
Linh Hồn Maria
Nguyễn Thị Học (Lễ Giỗ)
LH Đôminicô & Maria
và
Các Linh Hồn Tiên Nhân
Bảo trợ Đèn Chầu cầu nguyện: 70.00/tuần

Trang 03

ĐÁP CA
Đáp:

Sự công chính và nền hoà bình viên mãn, sẽ triển
nở trong triều đại Người.

1. Này quyền binh sẽ ban tặng Người, và công lý sẽ
nhường thế tử. Người xử án chính trực luôn mãi, và
Người sẽ đỡ nâng dân nghèo. - Đáp
2. Nền công lý điểm tô triều đại, và muôn kiếp thái bình
hiển trị. Người bá chủ biển rộng sông lớn. Người quản
cai khắp nơi gian trần. Đáp
3. Người giải thoát những kẻ nghèo hèn. Người nâng đỡ
những người bất hạnh. Người thương xót những người
yếu đuối. Người cứu thoát những ai khốn cùng. - Đáp
(Thư Mục Tử..... tiếp theo trang 02)
sống hồn nhiên nơi hoang sơ đồng không mông quạnh. Tuy
nhiên hôm nay, cả hai nhóm người: chiêm tinh gia và mục
đồng, đều ngẩng đầu nhìn lên nhận ra ánh sáng dẫn đường
đến gặp Hài Nhi Giêsu và dâng tặng món quà quý giá nhất
đẹp lòng Chúa. Quà tặng cao quý không phải bằng vàng,
nhũ hương hay mộc dược. Vật chất mà trần gian coi trọng
từ thời trước đến nay đối với Thiên Chúa chẳng có nghĩa lý
gì. Món quà đẹp lòng Chúa nhất của hai nhóm người là tâm
hồn thành thật, là những trái tim đã trút hết tất cả dâng hiến
cho Thiên Chúa.
Trong tuần Lễ Hiển Linh hôm nay, Thiên Chúa cũng
đang dùng các Thánh Đường là ánh sáng mời gọi mỗi người
và mọi gia đình biết ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra lối bước và
đến với Chúa để thờ lạy Ngài. Bài học Phúc Âm tuần này
giúp cho ta biết quyết định để chọn lựa cuộc sống và hướng
đi cho mình. Dù giàu sang cao trọng như ba vua hay nghèo
nàn mộc mạc như các mục đồng, điểm quan trọng là cả hai
nhóm người đều đã trút bỏ tất cả để theo ánh sao sáng trên
trời đến gặp Con Thiên Chúa. Người bị lệ thuộc vào trần
gian, tâm hồn sống trong cảnh phố phường bị ngập tràn quá
nhiều âu lo vật chất sẽ khó lìa bỏ, hầu có thể nhận ra lối
bước để đến với Chúa.
Giờ đây, tôi cũng như quý vị đều muốn bắt chước ba vua
và các mục đồng đang ngẩng đầu nhìn lên, bước theo ánh
sao dẫn đường đến gặp Chúa Hài Đồng Giêsu và thờ lạy
Ngài; tuy nhiên món quà gì chúng ta đặt dưới chân Ngài
phải tự chính mỗi người tập gói ghém dâng tặng cho Con
Thiên Chúa. Bắt đầu bằng trái tim tích cực, bằng tinh thần
dấn thân làm một việc gì, bằng sự quan tâm từ chính lòng
mình đối với nhau trong cùng một giáo xứ; và điển hình cụ
thể nhất là bằng nụ cười tươi thắm nở trên môi hàng ngày ta
trao cho nhau khích lệ tinh thần,... thay vì cứ tiêu cực, cứ
cau có, phàn nàn với nhau hoặc vì nhau..., thì có lẽ mọi sự
trong gia đình giáo xứ này sẽ chẳng tiến mà ngược lại còn bị
lùi. Món quà dâng cho Chúa Hài Đồng tiêu cực như thế
chắc sẽ làm cho Chúa khá thất vọng!
Lm. Nguyễn Văn Nghiêm
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SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH
TỎA SÁNG BẰNG BÁC ÁI
Có một bài hát sinh hoạt đã diễn tả con người như là một
ánh sao sáng cho nhau:
"Đếm ánh sao đêm tôi gọi người.
Hồng xanh xanh hồng xanh trắng xanh.
Ngôi sao xanh kia chính là anh.
Ngôi sao vàng chính là chị đây.
Không có ngôi sao nào là ngôi sao đen."
Thực vậy, sao thì phải tỏa sáng. Sao có nhiệm vụ phá tan
bóng đêm thì đương nhiên sẽ không có ngôi sao đen. Cuộc
đời con người là “nhân chi sơ tính bản thiện” thì cũng phải
tỏa sáng bằng những việc tốt, việc thiện. Con người đi trong
tối tăm của sự ác, của tội lỗi là con người đang đánh mất căn
tính thiện của mình. Con người chỉ là người khi sống theo
lẽ phải, theo luân thường đạo lý mà Thượng Đế đã an bài.
Là người ky-tô hữu, Chúa Giê-su còn mời gọi chúng ta
phải tỏa sáng bằng hành động yêu thương: "Ở điểm này, mọi
người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em
có lòng yêu thương nhau." Yêu thương không phải trên đầu
môi chót lưỡi, nhưng yêu thương biến thành hành động phục
vụ. Việc phục vụ bác ái như màu cờ sắc áo, như ngọn đèn
chiếu tỏa để mọi người xung quanh nhận ra chúng ta là môn
đệ của Chúa Giêsu.
Phục vụ theo tinh thần ky-tô giáo là phục vụ vô vị lợi,
phục vụ quảng đại mà không cần đền đáp như trong lời Bài
Ca Phục Vụ, tác giả Mi Trầm đã trình bày: "Phục vụ là cho
không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp,
phục vụ ơn nghĩa không chờ." Phục vụ với tinh thần là cho
không, là quên mình ấy quả thực là một ngọn đuốc thiêng
chiếu sáng cho thế gian còn đầy bóng tối của ích kỷ, của
chia rẽ, của hận thù.
Ba Vua năm xưa đã nhờ ánh sao để đến triều bái Chúa.
Muôn dân hôm nay rất cần ánh sao yêu thương nơi người tín
hữu tỏa sáng để dẫn dắt anh em đến với Chúa. Nhưng tiếc
thay, cuộc sống của chúng ta vẫn chưa phản chiếu tình yêu
của Chúa ra bên ngoài. Chúng ta đã sống thiếu tình yêu,
thiếu lòng bác ái, bao dung với nhau. Chúng ta vẫn còn
mang thù hận, ghen tương với nhau. Nhiều người vẫn chưa
có thiện cảm với đạo Công giáo vì chúng ta chưa sống tin
mừng qua việc xây dựng tình hiệp nhất, công lý và bình an.
Chúng ta vẫn sống chia rẽ, lỗi công bình, gây mất bình an
qua lời nói châm chọc, kết án, bỏ vạ cáo gian anh em mình.
Đời sống của chúng ta dù ít dù nhiều luôn có ảnh hưởng
trên người khác. Nhất là các bậc cha mẹ, thầy cô luôn tác
động mạnh trên lối sống của con trẻ. Có biết bao gương
lành của người lớn đã làm nên những con người phi thường
cho nhân thế. Nhưng cũng có biết bao gương xấu của cha
mẹ hay các nhà giáo dục đã làm cho biết bao con người sa
đoạ hay lạc lối.

Trang 04

Xã hội luôn cần gương sáng để đẩy lùi bóng tối. Xã hội
luôn cần những ánh sao sáng cho bầu trời thêm trong xanh.
Xin cho đời sống chúng ta luôn là ánh sao dẫn về chân thiện
mỹ tình thương. Xin đừng để những lối sống tội lỗi của
chúng ta trở thành gương mù cho anh em. Amen.
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

GIÁO XỨ NGUYỆN CẦU
Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu!
Chúa đã thương chọn chúng con làm con cái của
Chúa. Xin cho chúng con hàng ngày biết tiếp tục sống
truyền rao chân lý Phúc Âm; để nhiều người nhận biết
Danh Thánh Chúa. Xin ánh sáng của Chúa tỏa chiếu
trong tâm hồn chúng con và dẫn lối chúng con lúc nào
cũng biết tìm đến với Chúa để thờ lạy và tôn vinh Ngài.
Amen!

ĐỀ PHÒNG - WARNING - CẨN THẬN
Trong những ngày lễ nghỉ của tuần vừa qua, nhiều gia
đình trong giáo xứ chúng ta đã bị nạn cướp bóc, bị dí
súng đe dọa, hoặc xe cộ bị đập kiếng lấy mất đồ đạc.
Xin các gia đình cố gắng để mắt trông coi trước sau
mỗi khi ra vô nhà mình; đồng thời khi thấy nguy hiểm
nhớ gọi 911 để Cảnh Sát lo bảo vệ cho chúng ta.
Vào những mùa lễ như bây giờ cho đến ngày Tết Việt
Nam, nhiều thành phần bất hảo sẽ hay lui tới khu vực của
giáo xứ mình làm cho cuộc sống chúng ta bất an. Xin cố
gắng trông nom lẫn nhau và bảo vệ cho nhau một khi ta
thấy có những dấu hiệu lạ xảy đến!!!
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Trang 05

Kết Quả Tiền Đã Hứa & Đã Đóng Góp
$514,380.00

Tuần 11/11/2018:

Tuần 18/12/2018: $1,130,743.68

Tổng Cộng 2 Đợt Tiền Đã Hứa và Đã Đóng Góp: $1,645,123.68
Đến nay { January 1, 2019 } còn Thiếu:

$1,954,876.32

Danh Sách Ân Nhân Dâng Cúng
Giáo xứ chân thành cảm tạ và ghi ơn Quý Ân Nhân:
Ân Nhân Bậc Nhì

Ân Nhân Bảo Trợ
— Ẩn Danh I
— Ẩn Danh II

$110,000
$110,000
Ân Nhân Đặc Biệt

— Giuse Hoàng Sơn, Têrêsa Sophia & Stella

$10,000

—
—
—
—
—

A/C Nguyễn Đình Hải-Tâm
- Khu Martin
A/C Trần Chỉnh - Lan
- Khu Đức Mẹ LT
ÔB Nguyễn Văn Tú-Thoa
- Khu Gioan
A/C Nguyễn Thảo-Mỹ Lộc
- Khu Têrêsa
A/C Trần Hữu Ngọc-Thu
- Khu Têrêsa

$5,000
$5,000
$5,000
$5,000
$5,000

Ân Nhân Bậc Ba

Ân Nhân Bậc Nhất
—
—
—
—
—

Bà Nguyễn Thị Sự
- Khu Đức Mẹ LT
Bà Nguyễn Thị Tho
- Khu Gioan
A/C Mai Ngọc Tuyền-Hương - Khu Micae
ÔB Nguyễn Kiểm-Khuy
- Khu Micae
Bà Trần Thị Sáng
- Khu Vinh Sơn

$10,000
$10,000
$10,000
$10,000
$10,000

—
—
—
—
—

ÔB Trần Văn Đặng-Ánh
Cô Nguyễn Vi (A.Cư)
Cô Nguyễn Uyên (A. Cư)
ÔB Trần V. Kính-Tôn
A/C Trần Duy Minh-Thủy

-

Khu Gioan
Khu Gioan
Khu Gioan
Khu Micae
Khu Têrêsa

$3,000
$1,000
$1,000
$3,000
$3,000
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Trang 06

THÔNG TIN GIÁO XỨ
QUÀ DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG
Giáo xứ chúng ta đã dành thời gian của những tuần Mùa
Vọng để gom góp món quà dâng Chúa Hài Đồng vào dịp
Giáng Sinh. Trong những năm vừa rồi, giáo xứ chúng ta đã
làm một việc rất thực tế: là gửi "món quà Noel" này về giúp
cho Chương Trình Bảo Vệ Sự Sống và đã có hiệu lực rất
cao. Xin toàn thể giáo xứ chúng ta tiếp tục thực hiện dâng
quà cho Chúa Hài Đồng trong mùa Giáng Sinh năm nay.
Sau các Thánh Lễ Chúa Nhật tuần này, mùng 6/1/2019,
Hiệp Sĩ Đoàn Knights of Columbus sẽ tiếp tục đứng cuối
nhà thờ để xin tiền cho Chương Trình Cứu Thai Nhi.
KHÓA GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN
Giáo xứ sẽ tổ chức Lớp Dự Bị Hôn Nhân vào cuối tuần
tới, ngày 12 & 13 Tháng Giêng năm 2019 (Jan. 12 & 13,
2019). Đây là điều kiện bắt buộc của Hội Đồng Giám Mục
Hoa Kỳ. Những anh chị chuẩn bị bước vào đời sống hôn
nhân buộc phải tham dự trước khi lãnh nhận Bí Tích Hôn
Phối.
Xin ghi danh cho Lớp Dự Bị Hôn Nhân tại Văn
Phòng Giáo xứ, điện thoại: 254-5660.

LỊCH và PHONG THƯ GIÁO XỨ
Vào những ngày trong tuần đầu năm mới, Hội Đồng Mục
Vụ 7 Khu sẽ tiếp tục mang những tập Phong Thư và Lịch
Giáo Xứ 2019 để kính tặng đến mọi gia đình.
Giáo xứ khích lệ tất cả mọi gia đình khi đã nhận được tập
Phong Thư , cố gắng dùng hàng tuần để dâng quà cho Chúa
qua việc dâng cúng tiền nhà thờ vào các Thánh Lễ Chúa
Nhật quanh năm.
Những gia đình không nhận được Phong Thư và Lịch
Giáo xứ, xin liên lạc gấp với Văn Phòng Giáo Xứ sau ngày
20 tháng 1, 2019 để Văn Phòng Giáo Xứ tìm cách chuyển
phong thư và lịch đến quí vị.
ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
MỜI GỌI DỰNG LỀU HỘI CHỢ
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin trân trọng kính mời Quý
Ông, Quý Anh, Quý Đoàn Viên, cùng tất cả những ai có giờ,
cố gắng thu xếp thời giờ ra giúp giáo xứ dựng lều Hội Chợ
Xuân vào các ngày Thứ Bảy từ 8giờ sáng,
Thứ Bảy, ngày 19 tháng 1, 2019 (dựng khung lều)
Thứ Bảy, ngày 26 tháng 1, 2019, (xong khung lều) và
Thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 2, 2019 (kéo bạt) để chuẩn
bị sẵn sàng cho Hội Chợ Xuân Đinh Dậu của giáo xứ chúng
ta năm nay.
HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
Chúa Nhật hôm nay, ngày mùng 6 tháng 1, 2019, Hội
Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có giờ Chầu Thánh Thể và buổi
họp đầu tháng vào lúc 2giờ chiều tại nhà thờ. Ban Chấp
Hành Hội xin thông báo và trân trọng kính mời Quý Cố,
Quý Bà, và tất cả Quý Hội Viên đến tham dự đông đủ.

HỘI CHỢ

XUÂN
KỶ HỢI
2019
Trong niềm vui đón chờ Một Mùa Xuân Mới sắp
đến với mọi người dân Việt.
Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam sẽ tổ chức
HỘI CHỢ XUÂN KỶ HỢI – 2019
Vào cuối tuần: Thứ Sáu, Ngày 8 tháng 2, 2019
Thứ Bẩy, Ngày 9 tháng 2, 2019 và
Chúa Nhật, Ngày 10 tháng 2, 2019
Giáo xứ trân trọng kính mời toàn thể giáo dân trong
giáo xứ cùng thân nhân bạn hữu đến tham dự Hội Chợ
Xuân của giáo xứ chúng ta.
Quí ông bà, anh chị em có thân nhân, người quen tại
các Tiểu Bang khác muốn có cơ hội tham dự Tết cổ
truyền và gặp gỡ thân nhân tại Versailles, xin thông báo
và mời về tham dự Hội Chợ Xuân Kỷ Hợi, để có dịp gặp
gỡ bạn bè thân thuộc, vui xuân, và hâm nóng lại tình yêu
quê hương, dân tộc Việt Nam.
Kính thưa quí ông bà, anh chị em,
Đặc biệt các Gia Trưởng,
Hàng năm cứ mỗi độ Xuân về, Giáo xứ chúng ta có
thông lệ tổ chức ba ngày Hội Chợ Mừng Xuân và để nhắc
nhớ phần nào tập quán người Việt và cũng là dịp duy
nhất để Gây Qũi cho Giáo Xứ trong năm.
Năm nay cũng không ngoài thông lệ, Hội Đồng Giáo
Xứ cùng với Ban Tổ chức Hội Chợ xin phép được đến
các Tiệm trong Khu vực; cùng gửi văn thư để xin quí
Thương Gia và quý Gia Trưởng ủng hộ cho Hội Chợ.
Mọi ủng hộ, xin quí vị ghi rõ Maria Queen of
Vietnam, ủng hộ Xuân Kỷ Hợi 2019.
Hội Đồng Giáo Xứ và Ban Tài Chánh kêu gọi quí vị
quảng đại giúp công, giúp của để Hội Chợ Xuân Kỷ Hợi
đạt thành quả tốt đẹp.
Nguyện xin Thiên Chúa
ban muôn ơn lành và trả công bội hậu
cho toàn thể Quí Ông Bà
Quý Ân Nhân,
Cùng toàn thể anh chị em trong giáo xứ.
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LỄ MISA VĨNH VIỄN

Trang 07

HỘI CAO NIÊN HÙNG VƯƠNG MỪNG XUÂN
Thứ Sáu tuần này, ngày 11 tháng 1, 2019 Cha Chính
Xứ tổ chức bữa tiệc tất niên và Mừng Xuân Kỷ Hợi cho
Hội Cao Niên của giáo xứ.

MỜI ÂN NHÂN LỄ VĨNH VIỄN
THAM DỰ THÁNH LỄ
Giáo Xứ dâng Thánh Lễ đặc biệt hàng tuần vào
sáng Chúa Nhật lúc 6giờ30 cầu cho những người xin
Lễ Misa Vĩnh viễn còn sống cũng như đã qua đời.
Xin kính mời quý thân nhân của các Linh Hồn có
tên dưới đây đến tham dự Thánh Lễ vào:
Chúa Nhật: ngày 13 tháng 1, 2019
Phêrô Trần Văn Huân
Phêrô Nguyễn Văn Lữ
Maria Nguyễn Thị Nhu
Maria Nguyễn Thị Ráu
Giuse Vũ Công Tự
Maria Hoàng Thị Tươi
Phaolô Nguyễn Khải Hoàng
Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Phêrô Trần Văn Kình
Giuse Vũ Viết Thật
Maria Nguyễn Thị Thuận
Giuse Nguyễn Văn Thi

Xin chân trọng kính mời quý cố, quý ông bà trong Hội
Cao Niên Hùng Vương cùng tất cả quý vị cao niên trong
giáo xứ chưa gia nhập hội, đến tham dự buổi tiệc tại
Trường Thánh Tôma Thiện vào lúc 11giờ trưa.

VAYLA: MỞ LỚP DẠY THI QUỐC TỊCH HOA KỲ
Văn Phòng VAYLA giúp Điền Đơn Thi Quốc Tịch và
mở lớp học dạy Thi Quốc Tịch Hoa Kỳ. Xin Quý Vị liên
lạc với Anh Mark tại Văn Phòng Vayla New Orleans.
Số điện thoại: (504) 253 – 6000
Địa chỉ: 13235 Chef Menteur Hwy, Ste A, NOLA 70129
(Văn phòng nằm kế Hội Trường Ba Miền)

TIỀN DÂNG CHÚA
CHURCH OFFERINGS
Ngày 29 & 30 tháng 12, 2018
December 29th & 30th, 2018

Giáo xứ xin cám ơn quí ông bà, anh chị em đã quảng
đại đóng góp:
“Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó” Mt. 6:21
Chúa Nhật: ngày 29 & 30.12.2018:

CHO THUÊ NHÀ

3/4

CẦN THỢ NAILS

Lễ Giáng Sinh 2018

$14,050.00

Lễ Đức Mẹ - Mẹ Thiên Chúa

$ 7,685.00

Đợt II: Quỹ Ơn Thiên Triệu Địa Phận

$5,569.00

DÂNG HOA ĐỨC MẸ
Ẩn Danh
A/C Hảo Hường
Ô. Trần Văn Hùng
Ẩn Danh

Nhà 4 phòng ngủ rộng rãi,
13250 Dwyer Blvd. NOLA 70129
Xin liên lạc: (504) 481 - 8155
5/6

Tiệm ở Slidell cần Thợ Chính & Thợ Phụ
Giờ làm việc: 9:00AM - 6:00PM
Xin liên lạc: (504) 450 - 5125

$500.00
$100.00
$50.00
$50.00

DÂNG CÚNG XÂY ĐÀI ĐỨC MẸ
Anh Thế Văn Lai

0/0

$14,727.00

$1,000.00

