
  

 

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 
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 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 

 
 

 
 

 

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C 

Ngày 8 Tháng 9 Năm 2019 - Số 201 

 

 

BỎ MÌNH, VÁC THẬP GIÁ  
MÀ THEO CHÚA GIÊ-SU  

 
Chúa Giê-su nói với những người cùng đi với Ngài: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ 
cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ tôi 
được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” 

(Lc 14,26-27) 
 

Suy niệm: Chúa Giê-su căn dặn các môn đệ trong một khung cảnh thật ý nghĩa: “Có rất 
đông người cùng đi đường với Đức Giê-su”. Hiển nhiên, không phải cứ cùng đi đường 
với Đức Giê-su mà đã là môn đệ của Ngài, mà còn phải “từ bỏ hết những gì mình có” và 
“vác thập giá mình theo Chúa”. Nếu chỉ làm phúc bố thí, hoạt động công tác xã hội, nếu 
chỉ đi lễ, đọc kinh… mà chưa xoá bỏ dấu ấn của cái tôi - từ bỏ ý riêng mình - và đóng lên 
những công việc đó dấu ấn của Thiên Chúa - vác thập giá mình mỗi ngày - thì những việc 
đó chưa phải là việc của người môn đệ Chúa. 

 
Mời Bạn: Hãy luôn tự nhủ mình rằng những việc tôi đã làm có lớn lao mấy đi nữa, nếu 
như không được đóng dấu ấn “bỏ–mình”+“vác–thập–giá–theo–Đức–Kitô”, thì dù tôi đã 
đứng trước ngưỡng cửa thiên đàng đi nữa, Thiên Chúa cũng lắc đầu với tôi: “Ta không hề 
biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta” (Mt 7,23). 

 
Sống Lời Chúa: Mỗi tối kiểm điểm ngay cả những công việc tốt nhất bạn đã làm để phân 
định ra những động lực ích kỷ nào đã xen lẫn vào những việc đó khiến bạn đánh mất đi 
phẩm chất người môn đệ Chúa. 



  

 
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. Kn 9, 13-18:  Lời Chúa trong đoạn sách Khôn Ngoan cho thấy sự khôn 
ngoan của loài người luôn giới hạn, nhưng sự khôn ngoan  mà Thiên Chúa ban sẽ 
giúp chúng ta lựa chọn những điều hợp ý Chúa và hiểu được ý định nhiệm mầu của 
Người, là muốn cứu độ toàn thể nhân loại.  
 

Bài đọc 2.  Plm 9-10.12-17:  Trong thư gửi cho ông Philêmon để biện hộ cho anh 
nô lệ Onêximô, thánh Phao lô gợi cho ông nhớ lại những giá trị cao cả trong cách 
đối xử với người khác: là lòng nhân ái và tình anh em. Ước mong đó cũng là cách 
đối xử của chúng ta với những người kém may mắn hơn.  
 

Tin Mừng.  Lc 14, 22-33:  Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta 
khôn ngoan chọn Chúa, yêu mến Chúa trên hết, từ bỏ tất cả những gì cản trở chúng 
ta, và sẵn sàng vác thánh giá theo Chúa.  

 

ĐÁP CA:  Tv 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 và 17 
Ðáp:  Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời 
kia (c. 1).  
 
1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như 

một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến cho con người trở về bụi đất, Ngài 
phán: "Hãy trở về gốc, hỡi con người". - Đáp. 
 

2. Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh 
tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô. - 
Đáp. 

 

3. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn 
ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? xin tỏ lòng xót thương tôi 
tớ của Ngài. - Đáp. 

 

4. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ 
hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng 
Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng 
cố, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. - Đáp. 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG:  Ga 10, 27 
Alleluia, alleluia! -  Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe Ta; Ta biết chúng và 
chúng theo Ta".  - Alleluia. 

 

TIN MỪNG:  Lc 14, 25-33                                        
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: 
 

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống 
mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi 
theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. 
 

“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi 
xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? Kẻo lỡ ra, đặt móng 
rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế diễu 
mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc’. Hoặc có 
vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính 
xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân 
tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua 
đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình 
có, thì không thể làm môn đệ tôi được”. 
 
Tin Mừng của Chúa Kitô.      



  

THÔNG BÁO 

TIỀN DÂNG CHÚA 
Chúa Nhật ngày 01/09/2019 

$2,191.00 
 

 

 
 
 

Tuần Lễ 08/09/2019 – 15/09/2019 
 

08/09 CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN 
09/09 Thứ Hai – Tuần XXIII Thường Niên 

- Thánh Phêrô Clavê, Linh Mục, lễ nhớ 
10/09 Thứ Ba – Tuần XXIII Thường Niên  
11/09 Thứ Tư – Tuần XXIII Thường Niên  
12/09 Thứ Năm – Tuần XXIII Thường Niên   

- Danh Thánh Đức Maria, lễ nhớ 
13/09 Thứ Sáu – Tuần XXIII Thường Niên  

- Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội 
Thánh, lễ nhớ 

14/09 Thứ Bảy – Tuần XXIII Thường Niên  
- Suy Tôn Thánh Giá, lễ kính 

15/09 CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN 
 
 

LỜI NGUYỆN DÂN CHÚA 
 

LM: Anh chị em thân mến!   Khát mong trở thành người 
môn đệ của Chúa, luôn can đảm đón nhận và vác thập giá 
đời mình bước theo Người là sự khôn ngoan và ân phúc 
Chúa ban. Cậy trông vào ơn Chúa giúp, chúng ta cùng tha 
thiết dâng lời nguyện xin:  
 
1. Xin Chúa củng cố lòng nhiệt thành của Đức Thánh Cha 

Phanxicô và các vị Mục tử trong Hội Thánh, để các 
ngài không ngừng kiến tạo, và cổ võ các công cuộc 
nhân đạo trên khắp hoàn cầu, bằng lời rao giảng và 
bằng mọi phương thế hữu hiệu Chúa ban. Chúng con 
cầu xin Chúa. 
 

2. Xin Chúa cho những ai đang khổ công bước trên đường 
dẫn tới ơn cứu độ, biết can đảm sống theo lề luật và 
thánh ý Chúa, để luôn bước đi trong sự khôn ngoan của 
Thiên Chúa, mà đạt tới hạnh phúc đời đời.  Chúng con 
cầu xin Chúa. 

 

3. Xin Chúa cho các học sinh, sinh viên được hưởng một 
nền giáo dục tốt đẹp, để họ không chỉ tiếp thu kiến thức, 
mà còn đạt tới một nhân cách toàn diện, hầu giúp họ 
biết cùng nhau xây dựng một thế giới như lòng Chúa 
ước mong.  Chúng con cầu xin Chúa. 

 

4. Xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta luôn 
biết để Lời Chúa soi dẫn, can đảm đón nhận mọi thử 
thách trong cuộc đời, và trung kiên bước theo Chúa mãi 
đến cùng. Chúng con cầu xin Chúa. 

 
LM:  Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa luôn soi sáng và 
hướng dẫn chúng con bằng Thánh Thần của Chúa, xin 
thương nghe lời con cái khẩn cầu mà ban ơn giúp sức để 
chúng con can đảm vác thập giá hằng ngày theo Chúa, hầu 
tiếp tục công cuộc cứu độ Chúa muốn dành cho chúng con 
và cho toàn thế giới. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu- 
Kitô, Chúa chúng con.  Amen. 

 
 

 
 

TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 
THÁNH LÊ BẢO TỊNH 

 

Kính Thưa Quý Phụ Huynh: 
 
Theo lời mời gọi của Chúa, Sơ được tiếp phục vụ Giáo Xứ 
trong chương trình Giáo Lý và Việt Ngữ.  Sơ rất vui khi 
được cùng đồng hành với quý phụ huynh trong môi trường 
giáo dục ĐỨC TIN, cũng như việc giảng dạy văn hoá Việt 
Nam và trau dồi tiếng Việt cho các em. Để chương trình GL 
& VN được thứ tự và phát triển tốt đẹp hơn, Sơ mong có 
được sự cộng tác chặt chẽ của tất cả qúy phụ huynh.  Xin 
quý phụ huynh sát cánh với nhà trường để cùng giúp các em 
theo đúng với chương trình học đã được soạn thảo và đề 
xướng trong niên học này.     
 

Sơ tin chắc chắn rằng, qua lời cầu nguyện cùng những hy 
sinh âm thầm và gương sáng của quý phụ huynh và quý thầy 
cô, ơn Chúa sẽ cho Hạt Giống Đức Tin của các em đâm chồi 
nảy lộc, giúp các em lớn lên thành người Kitô hữu trưởng 
thành, hữu ích cho bản thân, gia đình, Giáo Hội và xã hội.  
 

Kính mời quý phụ huynh và quý thầy cô đến hiệp dâng thánh 
Lễ Tuyên Hứa vào ngày Chúa Nhật, ngày 15 tháng 9, 2019 
lúc 10:00 sáng để cùng nhau dâng niên học mới cho Chúa và 
nói lời cam kết.  
 

Sau Thánh Lễ, kính mời phụ huynh ghé nhà trường để Sơ có 
buổi họp đầu năm. Trong buổi họp gồm có: 
 

1. Lời chào đón của Cha Chánh Xứ 
2. Giới thiệu quý thầy cô  
3. Nhận lịch trình và sách kinh cho cả năm 
4. Ký giấy tờ kỷ luật của nhà trường (phụ huynh cần ký)  
5. Đi qua những sinh hoạt trong năm 

 

Kính mời quý phụ huynh cùng đến tham dự để cùng biết 
những sinh hoạt của nhà trường cho cả năm. Phụ huynh nào 
không tham dự được, xin ghé văn phòng gặp Sơ để đi qua 
những điểm trên. 
 

Sơ xin chân thành cám ơn sự cộng tác của phụ huynh.  Xin 
Chúa và Mẹ chúc lành cho từng gia đình.  
 
Trong Chúa và Mẹ Mân Côi, 
Sr. Đinh Thu Hà, FMSR 
 

HỘI CHỢ TẠ ƠN 2019 
 

Hội Đồng Mục Vụ kính mời Cha và quý vị đại diện các đoàn 
thể đến tham dự buổi họp vào ngày Chúa Nhật, ngày 8 tháng 
9 năm 2019 vào lúc 11:15 am tại Hội Trường Thánh Lê Bảo 
Tịnh để chuẩn bị cho Hội Chợ Tạ Ơn 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

LỊCH PHỤNG VỤ 




