
  

 

    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 

 Tên Mạng Giáo Xứ /Website: GXDucMeLenTroi.org hoặc AssumptionofMaryAvondale.com                                             
 

 
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 –  
HIỂN DUNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG 
Suy niệm: Kinh nghiệm về cuộc hiển dung của Chúa Giê-su không dành cho 
mọi người. Ba môn đệ yêu dấu của Ngài cũng đã “choáng” trước kinh nghiệm 
đó: họ tưởng rằng vinh quang choáng ngợp ấy chỉ xảy ra trên đỉnh núi cách xa 
cõi đời ô trọc ở dưới kia. Khi “lôi” các ông trở lại với thực tại đời thường Chúa 
Giê-su mạc khải cho các ông biết hai điều: 1. Vinh quang của một vị Thiên 
Chúa được ẩn dấu trong con người Giê-su Na-gia-rét sống cuộc đời bình dị như 
mọi người; 2. Mầu nhiệm ấy chỉ có thể tỏ hiện khi bức màn che khuất vinh 
quang đó bị xé tung nghĩa là khi con người Giê-su ấy phải chịu tan nát tấm thân 
trên thập giá để rồi ngày thứ ba sống lại. 
Mời Bạn: Những ai đi xa Việt Nam một thời gian ngắn thôi khi trở về cũng 
đều kinh ngạc về sự phát triển rầm rộ và nhanh chóng của đất nước. Thế nhưng, 
cùng với sự biến đổi đó, cũng lộ diện lối sống hưởng thụ ích kỷ, con đẻ của não 
trạng duy vật thực dụng. Thách đố cho người Ki-tô hữu ngày nay trong việc 
thánh hóa trần gian chính là biến đổi mình bằng thập giá của Đức Ki-tô để cho 
vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện ngay giữa đời thường này. 
Sống Lời Chúa: Mời bạn áp dụng lộ trình này của Đức Ki-tô vào đời sống: lên 
núi gặp gỡ Ngài qua việc cầu nguyện để được biến đổi; và rồi xuống núi bằng 
việc dấn thân phục vụ để biến đổi thế giới. 
 

  
 DẪN LỄ 



  

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…..………….. 504-715-5676 
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 

St 15:5-12, 17-18: Bài đọc trong sách Sáng thế mà chúng ta sắp nghe thuật lại việc 
Thiên Chúa thiết lập giao ước với tổ phụ Ápraham, hứa ban cho ông đất đai màu mỡ 
và dòng dõi đông đúc, và ông đặt hết niềm tin vào Chúa. 
Phl 3:17- 4:1: Trong đoạn thư gửi tín hữu Phi-líp-phê mà chúng ta sắp nghe, thánh 
Phao-lô khuyên nhủ các tín hữu hãy sống mẫu mực và vững vàng trong Chúa, vì 
Người sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người.  
Lc 9:28b-36: Cứ tin tưởng nghe theo Lời người Con và bước theo, ngay dù trong 
những gian nan: Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” (Lc 9:7) Vì 
chắc chắn Chúa sẽ dùng quyền năng Thánh Thần mà biến đổi tất cả, ngay cả thân 
xác yếu hèn: “Đang khi Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục 
Người trở nên trắng tinh chói lòa.” (Lc 9:29)  
 
ĐÁP CA:  Tv 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14  
Đáp:  Chúa là sự sáng là Đấng Cứu Độ tôi, tôi sợ gì ai?  
1)  Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi 
sợ gì ai?  -Đáp  
2)  Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Tâm hồn 
con thưa cùng Chúa: “Mắt con tìm kiếm Chúa.” –Đáp  
3)  Và lạy Chúa, con tìm kiếm dung nhan Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, xin 
đừng thịnh nộ mà xua đuổi tôi tớ Chúa, xin Chúa phù trợ và đừng hất hủi con.   –
Đáp  
4) Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. 
Hãy trông đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và trông đợi 
Chúa!   -Đáp    
 
TUNG HÔ TIN MỪNG                Mt 17:5 
Chúc tụng và ngợi khen Chúa Kitô.  Chúc tụng và ngợi khen Chúa Kitô.  Từ 
trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, 
các ngươi hãy nghe lời Người.”  Chúc tụng và ngợi khen Chúa Kitô. 
 
TIN MỪNG   Lc 9:28b-36 
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 
  
     28b  Khi Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-
cô-bê.29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người 
trở nên trắng tinh chói loà.30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông 
Mô-sê và ông Ê-li-a.31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành 
Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê 
mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân 
vật đứng bên Người.33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với 
Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái 
lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết 
mình đang nói gì.34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. 
Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ.35 Và từ đám mây có tiếng 
phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người! 
"36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì 
nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những 
điều mình đã thấy.  
 
Tin Mừng của Chúa Kitô. 
 

  
LỜI NGUYỆN DÂN CHÚA 
LM: Anh chị em thân mến, ngày hôm nay Thiên Chúa đã 
tỏ hiện vinh quang của Người cho các môn đệ được chiêm 

ngưỡng. Chúng ta cũng sẽ được diễm phúc như các ông, 
khi cuộc đời chúng ta luôn biết vâng nghe Chúa Giêsu và 
biết lấy lời Người nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng 



  

ta, với những tâm tình ấy chúng ta khẩn khoản nài xin 
Người. 
1) Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các 
Đức Giám Mục và Linh Mục trong Hội Thánh/ luôn sống 
thánh thiện, để làm bằng chứng sống động của Tin Mừng / 
vì Chúa đã thương tuyển chọn và cắt đặt riêng biệt các 
ngài rao giảng Lời Chúa.  Chúng con cầu xin Chúa. 
2) Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn gìn 
giữ áo tâm hồn mình tinh tuyền / để được hưởng hạnh 
phúc Nước trời ngay đời này, là sự bình an trong tâm hồn.  
Chúng con cầu xin Chúa.  
3) Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết 
sống thông hiệp với cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, hầu 
được Phục Sinh với Ngài.  Chúng con cầu xin Chúa.  
4) Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng 
đoàn chúng ta / luôn là người con yêu dấu của Chúa khi 
sống tốt lành, thánh thiện, một lòng kính tôn Thiên Chúa 
và yêu thương anh chị em xung quanh mình.  Chúng con 
cầu xin Chúa. 
LM: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã ban cho hết 
thảy nhân loại được ơn tái sinh nhờ cái chết của Con Một 
yêu dấu Chúa. Xin cho chúng con một lòng tin nghe theo 
Con của Chúa, để được Người chỉ bảo con đường hoàn 
thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng 
con. Amen. 
 

CHƯƠNG TRÌNH TRONG TUẦN 
 

Thứ hai (18/3/2019) - Thứ tư (20/3/2019) 
6:00 PM – Thánh Lễ 

  

Thứ năm (21/3/2019) 
5:30 PM – Chầu Thánh Thể 

6:00 PM – Thánh Lễ 
6:30 PM – Giảng Tĩnh Tâm 

 

Thứ sáu (22/3/2019) 
5:00 PM – Đàng Thánh Giá 

6:00 PM – Thánh Lễ 
6:30 PM – Giảng Tĩnh Tâm 

 
Thứ bảy (23/3/2019) 
5:00 PM – Thánh Lễ 

6:30 PM – Giảng Tĩnh Tâm 
Có các cha ngồi tòa giải tội 

 
TIỀN DÂNG CHÚA 

Chúa nhật 10/3/2019 
$2,024.00 

 
THÔNG CÁO  

TĨNH TÂM MÙA CHAY CỦA GIÁO XỨ 
     Những ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay tại Giáo Xứ sẽ vào 
Thứ năm, ngày 21/3/2019 – Thứ bảy, ngày 23/3/2019 do cha 
Giuse Trần Thế Mẫn.  Thứ bảy, ngày 23/3/2019 sẽ có Bí 
Tích Hòa Giải.  Chi tiết sẽ được thông báo sau. 
     Xin kính mời quý ông bà, anh chị em và các cháu thu xếp 
thời giờ đến tham dự những ngày tĩnh tâm chung của Giáo 
xứ.  Xin cám ơn.  

 

 
THÔNG CÁO TRƯỜNG GIÁO LÝ 

Abbey Youth Fest 2019 
Các em lớp 8, 9 và 10 sẽ đi tham dự Abbey Youth Fest do 

Tổng Giáo Phận tổ chức tại Saint Benedict, Covington 
vào Thứ bảy, ngày 23/3/2019. 

 
Ý THƠ XIN TẶNG TRONG TUẦN 

MÙA CHAY THÁNH 
 

Nhớ xưa, trước khi lên đường rao giảng 
Chúa được Thánh Linh đưa vào hoang địa, 
Chúa giữ chay tịnh 40 đêm ngày 
Và cầu nguyện cùng Chúa Cha dấu ái. 
 

Nay, Giáo Hội mở đầu Mùa Chay Thánh 
Nhớ lại những ngày Chúa đã ăn chay 
Cho giáo dân chuẩn bị tâm hồn 
Để mừng Chúa trong Thánh Lễ Phục Sinh, 
 

Lạy Chúa: 
Vì mọi tội lỗi con đã phạm 
Kể từ ngày con có trí khôn 
Con hết lòng thống hối ăn năn 
Xin Chúa xót thương và tha thứ 
 

Con có nhiều thói hư tật xấu 
Con mang nhiều những nỗi đam mê 
Chúng ràng buộc con trong tội lỗi 
Xin Chúa thương cởi trói cho con. 
 

Con đã thiếu lòng tin cậy Chúa, 
Khi cuộc đời gặp những nỗi gian nan 
Khi nghịch cảnh đã xảy đến cho con. 
Con đã buông lời than trách Chúa. 
 

Nhiều lần con lỗi đức thương yêu, 
Hay ganh tị, nói hành nói xấu. 
Khi có người xúc phạm đến con, 
Con nổi giận không nhịn nhục tha thứ 
 

Con đã lỗi bổn phận với Chúa 
Bỏ đọc kinh, bỏ lễ, bỏ nhà thờ 
Con đã lỗi bổn phận với tha nhân  
Không thương giúp anh em gặp khốn khó. 
 

Mùa Chay này chúng con nài xin Chúa 
Cho con được đổi mới cuộc đời con 
Để chúng con nhận được lòng thương xót 
Chúa đổ xuống mọi người trong giáo xứ con.  

 


