
  

 

      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 

     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 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. 

 
 

 

 

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM A 
Ngày 4 Tháng 12 Năm 2022 - Số 367 

 

 
 
 
 
 
 

VỊ TIÊN TRI KHÔNG CẢ NỂ 
“Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình 

rằng: ‘Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham.’ Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể 
làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham.” (Mt 3,8-9) 

 

Suy niệm: Đừng tưởng con người có vẻ bán khai rừng rú mặc chiếc áo lông lạc đà và ăn 
toàn những châu chấu và mật ong rừng mà cho rằng vị tiền hô ấy sẽ nể nang những bậc 
quyền thế vị vọng như quý ông thuộc phái Xa-đốc hay nhóm Pha-ri-sêu. Trái lại, Gio-an 
Tẩy Giả lại “giáng” xuống trên những hạng người ấy những lời lẽ nặng nề nhất: nào là “nòi 
rắn độc” “tìm cách trốn cơn thịnh nộ của Chúa”, nào là những bọn “con ông cháu cha” 
đừng “tưởng bở” cậy mình đã có tổ phụ Áp-ra-ham. Kèm theo đó là những lời đe doạ 
khủng khiếp: “chiếc rìu đã đặt sát gốc cây”. Thế nên, không phải cứ đến sông Gio-đan để 
cho Gio-an Tẩy Giả trầm mình dưới làn nước mà đã gọi là ăn năn sám hối. Lòng ăn năn 
sám hối thực sự phải phát sinh hoa quả tương xứng bằng một cuộc đổi đời tận gốc và hiệu 
quả: “Hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.” 
 

Mời Bạn: Không ai được miễn chước khỏi việc ăn năn sám hối. Nhưng không phải là ăn 
năn kiểu “sĩ diện”, vụ hình thức, như quý ông Pha-ri-sêu và Xa-đốc. Áp dụng vào bí tích 
hoà giải, hoa quả tương xứng với lòng thống hối là việc từ bỏ vết xe đổ của tính hư nết xấu 
(dốc lòng chừa) và thực thi bác ái (đền bù đi đôi với việc đền tội). 
 

Sống Lời Chúa: Hẳn là bạn đang chuẩn bị cho việc sám hối mùa Vọng? Bạn hãy ăn năn 
dốc lòng chừa thật nghiêm túc. 
 

Cầu nguyện: Sốt sắng đọc kinh “Ăn Năn Tội”. 
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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 
 
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 Trần Đức Phú….……..……..504-453-2829 
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. Catherine Bùi Thị Kim Dung, FMSR 
Phone:  504-505-8995 

LỊCH PHỤNG VỤ 
 

Ý Cầu Nguyện Trong Tháng 12:  Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi 
nhuận.  Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận, đang dấn 
thân cho sự phát triển con người; xin cho họ gặp được những thành viên tận tụy với 
ích chung, và tìm kiếm không ngừng những lối đi mới dẫn đến sự cộng tác quốc tế. 

 
 

Tuần Lễ 4/12/2022 - 11/12/2022 
 

 4/12 
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM A  
Is 11, 1-10; Rm 15,4-9; Mt 3, 1-12 
 

 5/12 
Thứ Hai - Ngày trong Tuần II Mùa Vọng 
Is 35, 1-10;  Lc 5, 17-26 
 

6/12 
Thứ Ba - Thánh Nicôla, Giám Mục, Lễ Nhớ 
Is 40, 1-11;  Mt 18, 12-14 
 

7/12 Thứ Tư - Thánh Ambrôsiô, Giám mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ 
Is 40, 25-31; Mt 11, 28-30 
 

8/12 Thứ Năm -  Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ Trọng & Buộc 
St 3, 9-15.20; Ep 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38 
 

9/12 Thứ Sáu -  Thánh Gioan Điđacô, Lễ Nhớ             
Is 48, 17-19; Mt 11, 16-19 
 

10/12 Thứ Bảy - Đức Mẹ Loreto, Lễ Nhớ 
Hc 48, 1-4, 9-11; Mt 17, 10-13 
 

11/12 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM A 
Is 35, 1-6a.10; Gc 5, 7-10; Mt 11, 2-11 
 

 
DẪN LỄ 
  

Bài Đọc 1.  Is 11, 1-10:  Ngôn sứ Isaia loan báo Chúa Cứu Thế sẽ đến. Người tràn đầy 
Thánh Thần, Người xét xử công minh, bênh vực kẻ nghèo hèn, giúp mọi người sống thuận 
hòa hạnh phúc. 
 

Bài Đọc 2.  Rm 15, 4-9:  Thánh Phaolô đã cầu nguyện cho chúng ta đồng tâm nhất trí với 
nhau, yêu thương phục vụ nhau để làm vinh danh Thiên Chúa và được Chúa cứu rỗi. 
 

Tin Mừng.  Mt 3, 1-12:  Trong Tin Mừng hôm nay thuật lại lời thánh Gioan Tiền Hô kêu 
gọi mọi người sám hối tội lỗi, làm việc lành phúc đức để dọn đường cho Chúa, vì Người sắp 
đến gần rồi. 
 
TIN MỪNG:  Mt 3, 1-12 

 
Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần. 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
 

Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: “Anh em hãy 
sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: Có 
tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để 
Người đi. 
 

Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm 
thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Giêrusalem và khắp miền Giuđê, cùng khắp vùng ven sông 
Giođan, kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan. Thấy 
nhiều người thuộc phái Pharisêu và phái Xađốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi 
rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống 
vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: 
‘Chúng ta đã có tổ phụ Ápraham.’ Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho 
những hòn đá này trở nên con cháu ông Ápraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào 
không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Phần tôi, tôi làm phép rửa cho các anh 
bằng nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi 
không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và 
bằng lửa. Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, 
còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” 
 

Tin Mừng của Chúa Kitô.    



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật, ngày 27/11/22 
$ 3,598.00 

 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ 
TRONG THÁNG 12 NĂM 2022 

 

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội / Bổn Mạng Giáo Hội 
Hoa Kỳ (Lễ Trọng & Buộc)  

6:00 PM Lễ Vọng - Thứ Tư, ngày 7 tháng 12, 2022 
7:00 PM Lễ Chính Ngày - Thứ Năm, ngày 8 tháng 12, 

2022 
 
Bí Tích Hòa Giải Mùa Vọng  
- Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12, 2022 

* 6:30 PM - 8:00 PM Sẽ có cha khách ngồi tòa. 
 
Lễ Vọng Giáng Sinh  
- Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12, 2022 

7:30 PM Hoạt cảnh Chúa Giáng Sinh, do Trường Giáo 
Lý & Việt Ngữ phụ trách 

8:00 PM Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh 
- Ca Đoàn Ca Lên Đi phụ trách 

 
Lễ Chúa Giáng Sinh (Lễ Trọng & Buộc)  
- Chúa Nhật, ngày 25 tháng 12, 2022 

10:00 AM Thánh Lễ duy nhất 
- Ca Đoàn Truyền Tin phụ trách 

 
Lễ Thánh Gia Thất (Lễ Kính)  
- Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12, 2022 

6:00 PM Thánh Lễ  
 
Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa - Lễ Đầu Năm Mới (Lễ 
Trọng và Buộc) 

6:00 PM Thánh Lễ Vọng - Thứ Bảy, ngày 31 tháng 12, 
2022 
- Ca Đoàn Truyền Tin phụ trách 

10:00 AM Thánh Lễ duy nhất - Chúa Nhật, ngày 1 tháng 
1, 2023  
- Ca Đoàn Ca Lên Đi phụ trách 

 
 
 

 
 

Giáo Xứ nhận được tin Anh Đôminicô 
TRẦN KIM SƠN đã được Chúa gọi vể - 
Thứ Ba, ngày 22 tháng 11 năm 2022.  
Hưởng thọ 64 tuổi.   
 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại 
Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ Lên Trời 

vào sáng Thứ Bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022.  
 

Giáo Xứ thành kính phân ưu đến gia đình tang quyến Anh 
Đôminicô.  Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương 
xót đón linh hồn Đôminicô về hưởng phúc trường sinh đời đời 
với Ngài trong Thiên Quốc. 
 

 
 
 
 

 
 

TRỞ VỀ CÙNG CHÚA 
 

Trong khi thực hiện bức hoạ nổi tiếng “Bữa tiệc ly” Leonard de 
Vinci đã cãi vã với một người bạn. Ông nhiếc mắng bạn ấy 
bằng những lời gay gắt và những cử chỉ doạ nạt. Khi cuộc cãi 
vã đã qua, ông trở lại công việc đang làm là vẽ khuôn mặt Chúa 
Giêsu. Nhưng ông không thể phác hoạ được một nét. Cuối 
cùng ông nhận ra sự lo lắng phiền lòng. Ông liền bỏ bút vẽ, đi 
tìm người bạn mà ông đã xúc phạm và xin người bạn ấy tha thứ 
cho mình. Thế rồi ông trở về và bình tĩnh vẽ khuôn mặt Chúa 
Giêsu. 
 

Như nhà hoạ sĩ, chúng ta đang cố gắng đặt Chúa Giêsu vào tác 
phẩm của mình là lễ Giáng sinh. Chúng ta muốn Chúa Giêsu là 
trung tâm của việc chúng ta cử hành. Và chúng ta nghe tiếng 
Gioan Tiền hô khuyên nhủ: Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời 
đã gần đến. Vậy đâu là sự liên kết giữa tâm tình sám hối và 
việc chuẩn bị đón mừng Chúa đến? 
 

Như chúng ta đã biết trở ngại lớn nhất cho việc đón mừng Chúa 
đến chính là tội lỗi. Vì thế để dọn đường cho Chúa, chúng ta 
phải từ bỏ tội lỗi, phải sống tinh thần sám hối. Léonard de 
Vinci đã không thể vẽ được khuôn mặt Chúa Giêsu khi ông 
cảm thấy mình còn tội lỗi, mình còn xúc phạm đến người khác. 
Chúng ta cũng không thể đặt Chúa Giêsu vào bức hoạ giáng 
sinh bao lâu chúng ta chưa sám hối. Vậy sám hối là gì? 
 

Tôi xin thưa sám hối là lo buồn về điều đã vấp phạm hay hối 
hận vì điều mình đã không làm. Thực vậy, tâm tình sám hối 
không phải chỉ là việc quay trở về dĩ vãng, bằng cách ăn năn 
những gì đã lỗi phạm, mà hơn thế nữa còn phải hướng tới 
tương lai, bằng cách dốc quyết uốn nắn sửa đổi lại nhưng sai 
lỗi vấp phạm ấy, để thăng tiến bản thân, đổi mới cuộc đời. Và 
như vậy, sám hối đòi hỏi phải có một cái nhìn mới, một thái độ 
mới, một cuộc sống mới, và cốt lõi của nó bao gồm sự trở về 
cùng Chúa. 
 

Trong cuộc sống, rất nhiều lần chúng ta đã không thực hiện 
những điều làm vui lòng Chúa chẳng hạn như: cầu nguyện, học 
hỏi giáo lý, cảm thông và giúp đỡ những người chung quanh. 
Trái lại, chúng ta thường hay làm những điều Chúa không 
muốn, và chẳng bao giờ làm điều Chúa muốn cả. Đó chính là 
hàng rào cản ngăn Chúa đến với chúng ta, và chúng ta đến với 
Chúa, nhất là trong mùa Giáng sinh này. 
 

Chính vì thế, trong những ngày này chúng ta hãy chạy đến nơi 
toà giải tội để được tha thứ. Việc xưng tội không chỉ để tẩy xoá 
những vết nhơ tội lỗi mà hơn thế nữa còn giúp chúng ta xa 
tránh tội lỗi, nhờ đó mà phục vụ Chúa một cách chân thành 
hơn. 
 

Hãy ra sức khử trừ tội lỗi, Hãy cố gắng phá huỷ cho bằng được 
những chướng ngại vật trên con đường Chúa sẽ đến viếng 
thăm. Khử trừ tội lỗi sẽ giúp chúng ta nhìn thấy Đức Kitô một 
cách rõ ràng hơn. Khử trừ tội lỗi sẽ làm cho con đường Chúa 
đến với chúng ta và chúng ta đến với Chúa được trở nên bằng 
phẳng và dễ dàng hơn. Khử trừ tội lỗi sẽ biến tâm hồn chúng ta 
trở thành một hang đá, máng cỏ sống động cho Chúa. Thế 
nhưng, chúng ta đã làm được những gì để dọn đường Chúa 
đến? 
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