TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

CẬP NHẬT DANH MỤC VẬT DỤNG VÀ ĐỒ THÁNH CHO NHÀ THỜ MỚI
Xin hết lòng tri ân quý ông bà và anh chị em đã quảng đại đóng góp. Cho đến nay,
hầu hết các vật dụng đã được quý ân nhân hứa tặng. Chỉ còn lại những mục sau:
Các Băng ghế (Còn khoảng 60); Màn Hình LCD (2 cái) và Âm Thanh (Có một ân
nhân hứa + $10,000.0).
Vì các băng ghế; Mành Hình LCD và Âm thanh giá tổng thể khá cao, vậy xin quý ân
nhân có thể cùng đóng góp, không nhất thiết mình phải tặng hết 100%. Xin quý vị
mạnh dạn đóng góp trong khả năng của mình.
*******************

LIVING WORDS

The gospel of Mark, the first of the four canonical gospels to be written, does not
bother at all with the question of the birth of Jesus. Written some ten or more years
later, the gospels of Luke and Matthew both present a version of the circumstances
surrounding the birth of Jesus. The gospel of John, written later still, also avoids details of Jesus’ birth. The two accounts of the infancy that we do have from the gospels
tell very different stories because they have each been used to place the rest of the
gospel in a particular context. Unfortunately, the two stories have been mashed together so much that we now have one notion of the Christmas story that is a poor
amalgam of the two unique narratives.
In the gospel of Luke, Joseph and Mary are living in Nazareth and travel to Bethlehem and are forced to give birth out in a field because there is no room at the only inn
in Bethlehem. The ones who bear witness to the birth in this account are shepherds –
some of the lowest of the low – as the gospel of Luke identifies Jesus as having a
preferential option for the lowly ones. In the gospel of Matthew, Joseph and Mary are
living in Bethlehem and give birth in their own house. They later flee to Egypt and
then settle in Nazareth. The two towns need to be included in both accounts because
they are named in some of the ancient prophecies about the Messiah. In the gospel of
Matthew, the witnesses to the birth are wise men, dignitaries from another land. The
Matthew writer wants to emphasise the ‘kingship’ of Jesus and it is fitting that foreign
dignitaries present gifts on the birth of a king.
The two stories deserve to be dealt with uniquely and should be unravelled from the
muddled, entwined version that dominates our Christmas imagery.
The wise men, or Magi, are warned in a dream not to go back to Herod and they go
home by a different way. How could they do anything but go home another way –
indeed, go home as different people? They are changed by their encounter with the
child Jesus and they go home a different way; in a different state; in a whole different
frame of mind. When we genuinely encounter Jesus – in scripture, in life, in prayer,
in ourselves – then we cannot go home the same way; we must go home by a different way as the Magi did.
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ĐÁP CA:
Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông,
nên chúng tôi đến bái lạy Người. Ha-lê-lui-a.
CHÚA HIỂN LINH CẦN GÌ NƠI TA?

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Con người chúng ta thích sĩ diện nhưng lại bỏ quên đồng loại. Thích lễ hội nhưng bỏ qua công
bình bác ái. Thích tiếng khen nhưng lại bàng quan với cái khổ của anh em. Thế nên, người xưa
có câu: “Sống thì chẳng cho ăn, Khi chết làm văn tế ruồi”.
Có một lần đi thăm bệnh nhân ở một vùng sâu miền núi. Bệnh nhân đau đã lâu và thấy trong
nhà không có gì đáng giá ngoài con heo trong chuồng.Tôi hỏi chủ nhà sao không bán con heo
lấy tiền chữa bệnh cho bà, để con heo làm gì?
Chủ nhà bảo: để con heo ấy phòng khi bà nó chết thì có cái mà mổ để đãi khách?
Hôm nay nhân ngày lễ Ba Vua, tôi nhớ tới câu chuyện được kể rằng: có một bé gái cùng với
mẹ đi viếng hang đá. Bà mẹ giải thích cho em rằng ba nhà Đạo Sĩ dâng tiến của lễ cho Chúa
Hài Nhi là vàng, nhũ hương và mộc dược. Cô bé nhìn Hài Nhi trong máng cỏ một cách cung
kính rồi quay sang hỏi mẹ: Tại sao họ không mang đến cho Chúa Hài Nhi một cái giường nhỏ
với mùng mền?
Quả thực, sự kiện Chúa Giêsu sinh ra nơi hang lừa, máng cỏ đã khơi dậy lòng trắc ẩn của tình
người.Chúa đến trong nghèo nàn để mời gọi chúng ta cùng chia sẻ tâm tình với những người
cùng khổ nghèo đói. Nhu cầu thực tế của cuộc sống là miếng cơm manh áo và nơi chỗ nương
thân. Chúa Hài Nhi Giêsu đã chạm đến cái cùng cực của thân phận con người. Từ đó, Chúa
mời gọi chúng ta: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong
những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”(Mt 25, 40).
Và hôm nay Hài Nhi Giê-su vẫn đang giáng sinh nơi những mái gia đình có hoàn cảnh khó
khăn và khổ đau. Nơi đó có những con người đang thiếu thốn cái ăn, cái mặc, Chúa Hài Nhi
đang mời gọi chúng ta hãy làm điều thiết thực là mang cơm ăn áo mặc cho đồng loại.
Nơi đó có những con người đang đau khổ bởi đau ốm bệnh tật triền miên mà tiền thì lại thiếu.
Chúa hài nhi đang mời gọi chúng ta hãy cúi xuống những mảnh đời bất hạnh ấy để cùng chung
tay giúp họ vượt qua những lúc nguy nan.
Nơi đó có những người đang cô đơn ngay chính trong gia đình của mình, vì vợ chồng thiếu đối
thoại và cảm thông, Chúa hài nhi đang mời gọi chúng ta hãy vì Chúa mà quan tâm tới nhau để
chia sẻ gánh nặng cuộc đời cho nhau.
Nơi đó có những người đang ở tạm bợ nơi những khu nhà ổ chuột hay chỉ là phòng trọ chật
hẹp đầy thiếu thốn, Chúa hài nhi đang mời gọi chúng ta hãy tạo tình liên đới để không ai mặc
cảm về những thiếu thốn của mình.
Vâng, Chúa đang hiển linh một cách cụ thể nơi những mái tranh nghèo đầy thiếu thốn. Chúa
Hài Nhi đang mời gọi chúng ta đến triều bái Người, cùng dâng cho Người những phương tiện
cuộc sống hơn là những đền đài nguy nga ngay giữa dân nghèo. Hãy sống thiết thực khi cho
cơm, cho áo người nghèo hơn là những khu nhà cao sang lạnh vắng tình người. Hãy viếng
thăm dân nghèo nơi chính mái tranh nghèo khó của họ hơn là đánh trống phô trương trong các
ngôi nhà hội nghị máy lạnh xa hoa. . .
Ước gì mỗi người chúng ta hãy là những đạo sĩ dám dấn thân bước tới với những gia đình khổ
đau nơi những mái nhà đơn sơ , chật hẹp, thiếu thốn để niềm vui Chúa giáng sinh được mang
đến cho mọi người. Amen

GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN
A. Cuối tuần
 Thứ bảy: 3.00pm Hành Hương Lễ

kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp;
7.00pm Lễ Vọng Chúa Nhật.
 Chúa Nhật: gồm ba thánh lễ
10.00am, 12.30pm và 5.00pm
 4.00pm: Chầu Thánh Thể cho các
em TNTT

B. Ngày Thường
 Từ Thứ Hai-Thứ Tư: Lễ 10.00am
 Từ Thứ Năm-Thứ Sáu Lễ 7.00pm
 Thứ sáu có một giờ chầu Thánh Thể
trước khi lễ lúc 6.00pm

 C. Bí Tích Hòa Giải: Tr ước và sau
thánh lễ mỗi ngày hoặc gọi điện hẹn
trước.

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN

THÔNG BÁO

Mới Qua đời:
Giuse Trần Đình Việt, Mary Dominic;
Giuse
Nhân dịp lễ giỗ:
01.01 Monica; 02.01 Tađêô Phước; 06.01
Maria Quyền và Maria Tín; 05.01 Giỗ 1
năm Maria Yến và Đaminh Thái; 05.01
giỗ 2 năm Antôn Chay và Têrêsa Tâm
Đã qua đời:
Giuse Ngọc; Maria, Giuse; Antôn bình,
Maria Băng, 3 Anna, Gioan baotixita, Maria Ý; Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh; các
linh hồn tiên nhân ông bà nội ngoại, các
linh hồn nơi luyện tội; linh hồn không ai
biết đến, các linh hồn thai nhi, các đẳng
linh hồn.

TIỆC VUI MỪNG XUÂN KỶ HỢI
25.01.2019 ANABELLA RECEPTION
Kính thưa cộng đoàn, tiệc vui gia đình mừng
xuân là sự kiện hằng năm của cộng đoàn.
Vậy đón mừng Xuân Kỷ Hợi năm nay, kính
mời cộng đoàn mua vé tiệc và vé xổ số để
cùng chung vui. Xin các đoàn thể, xóm giáo
nhận vé để phân phối nơi phòng áo. Lưu ý,
đây là tiệc mừng xuân, không mang tính chất
gây quỹ xây dựng. Rất mong được quý ông
bà và anh chị em tham gia tiệc vui này. Nếu
có tiền lời, chúng ta sẽ trích 50% để làm việc
bác ái của cộng đoàn. Kế hoạch cho việc bác
ái cụ thể chúng con sẽ trình bày đến cộng
đoàn sau.

Các ý cầu nguyện khác
 Tạ ơn Chúa và xin ơn bình an như ý
cho gi ađình
05.01.19 Thứ Bảy,
06.01.19 Chúa Nhật CHÚA HIỂN LINH  Xin cho gia đình đi Việt nam được mọi
sự lành bằng an
LỄ TRỌNG
 Tạ ơn Chúa cho 25 năm hôn phối
07.01.19 Thứ Hai,
08.01.19 Thứ Ba,
 Tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình bình
09.01.19 Thứ Tư,
an mạnh khỏe
10.01.19 Thứ Năm,
 Tạ ơn nhân ngày mừng bổn mạng
11.01.19 Thứ Sáu,
 Ta ơn Chúa đã ban hồng ân và thử
12.01.19 Thứ Bảy,
thách để có thể nhận biết Chúa luôn
13.01.19 Chúa Nhật CHÚA GIÊSU
đồng hành hướng dẫn
CHỊU PHÉP RỬA
 Xin cho gia đình luôn thuận hòa yêu
thương và cho cháu mau hết bệnh
 Xin cho con gái sắp sinh nở được mẹ
tròn con vuông

LỊCH PV MÙA GS

 Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban

trên cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng
con biết xây dựng nhà Chúa trong hợp
nhất và yêu thương.

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM

Giuse Phong, Monica Lai và Maria Mến (02-2019); Augustinô Maria Đích (02-2019); Maria
Chín (01-19) Giuse Phong (02-2019); Phaolô Tương (3-2019); Gioan Baotixita Phúc (5-19)
Giuse Chương (6-19) Phanxicô Sáng và Maria Hỷ (4.2019). Micae Năm (07.19) Madalena
Sửu và Antôn Châu (7-19) Antôn Cập và Maria Tin (7-19); Giuse Hùng Cường; Phêrô Đường;
Giuse Bộ (8-19); Giuse Tịnh và Têrêsa Vi (09.19) Giuse Minh; Giuse Phúc; Giuse Lơ (10.19);
Micae Tuấn, Maria Tuất, Giuse Quyền (11.19) Phêrô Linh (12.9)

KÊU GỌI SỰ CỘNG TÁC

Có thể nói, hai năm trở lại đây cộng đoàn của
chúng ta đã và đang tiến những bước rất đáng
kể. Tất cả những điều này là thành quả của tất
cả chúng ta và trong đó có phần rất lớn từ
những người đã hy sinh trong vai trò là trưởng
phó của các xóm giáo, đoàn thể và đặc biết là
ban thường vụ. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa
nhiệm kỳ hai năm của ban thường vụ sẽ kết
thúc. Với vai trò là cha tuyên úy, con thay mặt
cộng đoàn cám ơn quý ông bà và anh chị em
đã hy sinh trong những công việc lớn cũng
như nhỏ của cộng đoàn. Con cũng kêu gọi tất
cả cùng hy sinh thêm nữa cho cộng việc xây
dựng Trung Tâm của chúng ta trong những
nhiệm kỳ kế tiếp. Trong tinh thần hy sinh xây
dựng, con xin mời gọi quý ông bà và anh chị
em, đặc biệt những ai còn trẻ, khỏe, xin tình
nguyện tham gia các công việc trong cộng
CHÚC TUỔI
đoàn. Xin được chào đón tất cả những ai nhiệt
Chúc tuổi ông bà, cha mẹ và những người tình, hăng say phục vụ. Xin đừng từ chối khi
lớn tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng con mời gọi đích danh hoặc tốt nhất xin
tự nguyện dấn thân và liên hệ cùng ban thường
Việt Nam. Vậy xin các hội đoàn và xóm
giáo cùng quý anh chị em đăng ký để cộng vụ hoặc hai cha tuyên úy kể từ tuần này.
đoàn có thể chuẩn bị quà chúc tuổi đến quý Tất cả các xóm giáo, ban ngành, đoàn thể
được mời gọi thay đổi cho nhiệm kỳ mới (kêu
ông bà thật chu đáo trong dịp tết nguyên
đán này. Điều kiện đăng ký là quý ông bà gọi các trưởng cố gắng tìm người thay thế
mình) Riêng ban thường vụ sẽ bầu lại vào cuối
từ 75 tuổi trở lên và gia đình có sinh hoạt
tháng 2 năm 2019. Thể lệ và chi tiết bầu cử sẽ
với Trung Tâm Công Giáo Hoan Thiện.
được thông báo sau.

Xin ghi danh ở danh sách dưới chân Đức
Mẹ La Vang.

CÂY THÔNG TÌNH THƯƠNG
Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em đã cho
quà cây thông tình thương. Tất cả quà của
quý vị đã được gửi tặng đến những người
đau bệnh và các em mồ côi ở Việt Nam. Xin
Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý
ông bà và anh chị em.
TỪ CHÚA NHẬT 30.12.2018 SẼ KHÔNG
CÓ THÁNH LỄ THIẾU NHI LÚC
12.30PM CHO ĐẾN KHI THIẾU NHI
SINH HOẠT TRỞ LẠI 10-02-2019

Tuyên úy: Giu-se Vũ Ngọc Tuyển
Email: tuyenc77@gmail.com
Đt: 0488 639 735
Tuyên úy: J.B Đặng Nhật Trường

john04051976@gmail.com
Đt: 0421 134 027
Chủ tịch CĐ: Antôn Trương Tấn Phát
Đt: 0432 777 500

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN
Quyên đợt 1: - Bì thư
- Tiền rời
Quyên đợt 2: ……………..
Dâng cúng XDTT………...
Wishlist………………………..

$3,660.0
$1,567.0
$799.0
$1,000.0
$9,000.0

