
  

 

    GGIIÁÁOO  XXỨỨ  ĐĐỨỨCC  MMẸẸ  LLÊÊNN  TTRRỜỜII 
Nhà Thờ: 172 Anre Dung Lac Drive ● Avondale ● LA  70094 

Nhà Xứ: 533 S Jamie Blvd ● Avondale ● LA  70094  
Phone: 504-304-6698 ●  Email: assumptionofmary@arch-no.org 

 
 
Cha Xứ: Phêrô Nguyễn Thanh Hoài 
Phone:  504-344-6881 
 
Thư Ký:  Cô Cao Mến 
Phone:  504-304-6698 
Giờ Làm Việc:  Thứ Tư  
8:45 AM – 1:45 PM 
Ngoài giờ làm việc: 504-606-8451 
 
 

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. 
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SUY NIỆM  

Thánh sử Luca ghi: Đọc đoạn ngôn sứ Isaia, Thánh Luca tường thuật tiếp: 
họ coi thường gia thế Chúa, họ muốn Chúa làm cái gì đó chứng minh Người là 
Đấng được Thiên Chúa sai đến, nhưng Người không làm, chỉ nêu ra hai việc 
thời ngôn sứ Êlia: cả nước Israel bị hạn hán, chết đói, nhưng ông Êlia chỉ cứu 
bà goá Xarépta; lúc trong dân có nhiều người phong cùi, ông Êlia chỉ cứu một 
mình Naamap. Họ nổi giận, định xô Người xuống vực cho chết, nhưng Người 
băng qua giữa họ đi. 

Chúa không thoả mẫn hiếu kỳ dân Caphácnaum đòi Chúa làm phép lạ, họ 
mới tin, thay vì thoả mãn yêu cầu của họ, Chúa cho họ biết: ngôn sứ Êlia chỉ 
cứu bà goá Xarépta khỏi chết đói khi cả vùng bị hạn hán, chết đói, và ông 
Naaman khỏi phong cùi trong khi có vô số người phong cùi. Trải qua bao nhiêu 
việc lạ Chúa làm, họ vẫn cứng lòng tin, vì họ hiểu không đúng sứ mệnh của 
Chúa: mặc khải Nước Trời, chết cứu chuộc nhân loại, chứ không đến giải 
phóng họ khỏi ách thống trị Rôma. 
 

  
 
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ: 

DẪN LỄ 
Gr 1,4-5.17-19: Chúa chọn Giêrêmia làm ngôn sứ giảng dạy dân Chúa. Nhưng ông 



  

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 Trần 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…..………….. 504-715-5676 
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 

sợ hãi từ chối, nên Chúa hứa ở với ông. Chúa cũng nhờ Hội Thánh và chúng ta rao 
giảng Tin Mừng, và hứa ở với chúng ta cho đến tận thế. 
1Cr 12,31-13,13: Ðức tin, đức cậy, đức mến đều tồn tại, nhưng đức mến cao trọng 
hơn hết. Nói được các thứ tiếng hay hiến thân cho người khác mà không có đức mến 
thì chẳng ích gì. 
Lc 4,21-30: Khi nghe Chúa Giêsu loan báo Người là Ðấng Cứu Thế, các đồng 
hương thán phục Người. Nhưng vì tư lợi và thành kiến, họ trở lại khinh dễ Người, 
tìm cách giết Người, nên không được Người cứu giúp. 
 
ĐÁP CA:   Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab và 17 
Đáp: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15a). 
1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời; theo 
đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con, xin ghé tai về bên con và giải 
cứu.  -  Đáp.   
2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững bền hầu cứu độ con: 
vì Chúa là Đá Tảng, là chiến luỹ của con. Lạy Chúa con, xin cứu con thoát khỏi tay 
đứa ác.  -  Đáp.   
3) Bởi Ngài là Đấng con mong đợi, thân lạy Chúa. Lạy Chúa, Ngài là hy vọng của 
con tự hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa; từ trong 
thai mẫu, Chúa là Đấng bảo vệ con, con đã luôn luôn cậy trông vào Chúa. -  Đáp.   
4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp 
đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể (ra) 
những sự lạ của Ngài. -  Đáp.   
 
TUNG HÔ TIN MỪNG  Lc 4:18 
Ha-lê-lui-a.  Ha-lê-lui-a.  Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, 
công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha.  Ha-lê-lui-a. 
 
TIN MỪNG   Lc 4:21-30 
        
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 
        

21 Hôm ấy, tại hội đường Na-da-rét, sau khi đọc sách ngôn sứ I-sai-a, Đức Giê-su bắt 
đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." 22Mọi 
người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.  
23Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy 
chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, 
ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào! "24 Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các 
ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.   
    25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba 
năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en;26 
thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà 
goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì 
người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ 
có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi."  
     28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29 Họ đứng dậy, lôi Người 
ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô 
Người xuống vực.30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.  
      
Tin Mừng của Chúa Ki-tô 
 

  
LỜI NGUYỆN DÂN CHÚA 
LM: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là Đấng được 
Chúa Cha sai đến trần gian để làm sứ giả của Chúa. Chính 
Người đã đem tin mừng và trao cho chúng ta tiếp nối sứ 

mạng cao cả ấy. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời 
nguyện xin tha thiết: 
1) Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các 
Đức Giám mục, các linh mục và tu sĩ / luôn ý thức sống 



  

ơn gọi và sứ mạng cao quý Chúa ủy thác / mà hết lòng 
phụng sự Chúa và đoàn chiên của Ngài.  Chúng con cầu 
xin Chúa. 
2) Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết 
mở lòng đón nhận những anh em không cùng tín ngưỡng, 
để hình ảnh Thiên Chúa yêu thương được lan tỏa khắp nơi 
và trong mọi tâm hồn.  Chúng con cầu xin Chúa.  
3) Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang 
phải chịu bách hại, chịu đau khổ để minh chứng cho niềm 
tin vào Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế / luôn cảm nghiệm 
được Chúa đang cùng đồng hành và nâng đỡ họ.  Chúng 
con cầu xin Chúa.  
4) Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta / 
biết dùng đức ái và lòng nhân hậu / mà đón nhận người 
khác như một quà tặng đến từ Thiên Chúa, để mọi người 
cảm thấy mình được yêu thương và tôn trọng.  Chúng con 
cầu xin Chúa. 
LM: Lạy Chúa, Chúa không cần ngôn sứ giỏi, nhưng 
Chúa cần những ngôn sứ tràn lửa mến yêu để đem sứ điệp 
tình yêu và bình an của Chúa đến cho nhân loại. Xin cho 
chúng con luôn biết hướng về Chúa là nguồn Chân, Thiện, 
Mỹ, và được đầy tràn lửa yêu mến trong tâm hồn, để 
chúng con thực sự trở nên ngôn sứ như lòng Chúa mong 
muốn. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 
Amen.  

 
 

THÔNG CÁO LỄ TẾT KỶ HỢI 2019 
*Thứ hai (4/2/2019) 

7:00 PM Thánh Lễ Giao Thừa 
     Xin kính mời toàn thể Giáo Dân cùng đến dâng 
Thánh Lễ Tạ Ơn, Cầu Bình An và chúc tuổi nhau.   
     Đặc biệt Giáo Xứ có quà chúc tuổi Xuân đến Quý 
Cụ và Quý Ông Bà 65 tuổi trở lên. 
 

 
THÔNG CÁO WEBSITE MỚI  

CỦA GIÁO XỨ 
Giáo xứ chúng ta đã có Website / Trang Mạng.  Thông 

cáo GX sẽ được cập nhật hằng tuần. 
Domain là: GXDucMeLenTroi.org hoặc 

AssumptionofMaryAvondale.com  
 
 
 
 

 
LỜI CHÚC TẾT CỦA CHA CHÁNH XỨ 

     Kính chúc Quý Soeurs, Quý Ông Bà, Anh Chị Em và 
Các Cháu Xuân Kỷ Hợi 2019 tràn đầy phúc lộc Chúa ban 
nơi gia đình, nơi công sở cũng như nơi học đường. 
     Nguyện xin Chúa Xuân luôn tiếp tục đồng hành với 
mỗi một người chúng ta để qua lời nói cũng như hành 
động của chúng ta làm mỗi ngày, đều nhằm mục đích cho 
danh Chúa được cả sáng và mọi người sẽ nhận thấy tỉnh 

Chúa yêu thương qua chúng ta.  Xin Chúa và Mẹ Maria 
Hồn Xác Lên Trời gìn giữ Giáo Xứ chúng ta bình an trong 
Năm Mới này. 
                    CHÚC MỪNG NĂM MỚI! 
 

 
ÂN NHÂN GHẾ HỘI TRƯỜNG GIÁO XỨ 

Cha Chánh Xứ cùng giáo dân trong Giáo xứ xin gửi lời 
cám ơn đến quý ân nhân và quý đoàn thể đã ủng hộ bộ 
ghế mới cho Hội trường Giáo xứ: 01)Một Gia Đình Ẩn 
Danh $2,000; 02)Hội Mân Côi $2,000; 03)ÔB Hiền $500; 
04)Bà Đoài $300; 05)Ban Bảo Trì $500; 06)Cô Mai $100; 
07)Cháu Tylor $100; 08)3 Gia Đình Ẩn Danh $500; 
09)A/C Cảnh & Thuý $500; 10)Một Gia Đình Ẩn Danh 
$300; 11)A/C Nam Tú $250; 12)A/C John Bình & Hoa 
$260; 13)A/C Lợi & Tuyết $300; 14)Một Gia Đình Ẩn 
Danh $1,000; 15)Một Gia Đình Ẩn Danh $500; 16)Một 
Gia Đình Ẩn Danh $500; 17)A/C Lợi & Trang $100; 
18)A/C Đính $200; 19)Một Gia Đình Ẩn Danh $500; 
20)Một Gia Đình Ẩn Danh $250; 21)Một Vị Ẩn Danh 
$100; 22)Một Gia Đình Ẩn Danh $300; 23)Anh Chạm 
$500.  Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của 
Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời chúc lành và trả công cho 
quý ân nhân của chúng con. 
 

PHONG BÌ DÂNG CHÚA 2019 
     Phong bì Dâng Chúa cho năm 2019 cho mỗi gia đình 
đã được chuẩn bị sẵn sàng.  Xin mỗi gia đình ghé cuối nhà 
thờ sau các thánh lễ để nhận phong bì và vui lòng điền tên 
và địa chỉ khi dùng trong tháng đầu năm để văn phòng có 
thể chình lại cho đúng tên và địa chỉ cho quý vị.  Nếu gia 
đình giáo dân nào chưa có số hoặc thất lạc số phong bì, 
xin vui lòng liên lạc và để lại tên, địa chỉ và số điện thoại 
liên lạc qua cha Chánh Xứ và văn phòng sẽ sắp xếp số 
phong bì mới cho Quý Vị. Xin chân thành cám ơn.  

 
 

TIỀN DÂNG CHÚA 
Chúa nhật 27/1/2019 

$2,342.00 
Catholic School - $349.00 

 


