812 Duke Street, Greensboro, NC 27401
Điện thoại:336-272-8650 (văn phòng)
Website: http://www.stmarysgreensboro.org hoặc cdtgvnnc.blogspot.com

Các Linh Mục trong giáo xứ
Cha xứ: Charles P. Strollo, C.M.
Cha phó: Abel Osorio, CM
Cha phó: Phêrô Lê Hùng, C.M.
Điện thoại: 718. 207 8955

Chương trình phụng vụ:
Lễ từ thứ Hai tới thứ Sáu
7:15AM --tiếng Anh
Thứ Bảy
9:00AM -- tiếng Anh
Chầu Thánh Thể - Mỗi Chúa Nhật
đầu tháng từ 1:00 PM – 1:25 PM
Các ngày Lễ trọng, Lễ Kính:
Thánh lễ tiếng Việt lúc 8 giờ 30 tối.
Xin kính mời tham dự.
Chương trình lễ ngày Chúa Nhật:
Thứ Bảy:
5:30PM -- tiếng Anh
Chúa Nhật:
8:30AM – tiếng Anh
11:00AM -- tiếng Anh
1:30PM -- tiếng Việt Nam
6:15PM -- tiếng Spanish
Các sinh hoạt Cộng Đoàn:
12:15pm -- TNTT sinh hoạt và ca
đoàn tập hát.
Xưng tội -- trước các Thánh lễ Chúa
Nhật
Rửa tội -- Chúa Nhật đầu tháng
Hôn Phối -- Gặp Linh mục 6 tháng
trước khi cử hành Bí tích.

Tiền xin giỏ trong tuần vừa qua

0

7,455.00

Chân thành cám ơn

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH - NĂM A
NGÀY 07/05/2017

Bài đọc: Công Vụ 2, 14a. 36-41; 1 Phêrô 2, 20b- 25; Gioan 10, 1 – 10.
Đáp Ca: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.
THTM: Halleluia – Halleluia: Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các
chiên Ta, và các chiên ta biết Ta”. Halleluia.
Thưa Ông Bà và Anh Chị Em!

Năm nay với chủ đề “gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót” là dịp nhắc nhở
về căn tính đời sống gia đình là Giáo Hội tại gia. Giáo hội thì luôn yêu thương, luôn
hiệp nhất thì gia đình cũng phải nên một với nhau để có thể hy sinh và chăm sóc cho
nhau. Nhưng xem ra các gia đình ngày nay đang mất dần hai chữ hy sinh. Ngày xưa
nhờ hy sinh mà các cụ sống với nhau trọn đời, nhưng ngày nay thì không hợp người
ta bỏ nhau, không hạnh phúc người ta bỏ nhau, không có lợi người ta cũng bỏ nhau.
Không mấy ai vì hai chữ hy sinh mà ở lại với nhau.
Vợ chồng trẻ ngày nay rất sòng phẳng với nhau. Việc ông ông làm, việc tôi tôi
làm. Họ không có giờ để quan tâm chăm sóc nhau. Nhiều mái nhà dường như chỉ là
quán trọ cho mỗi tối vợ chồng về ngủ qua đêm rồi ngày mai lại việc ai người ấy làm.
Nét đẹp của phụ nữ qua mọi thời đại là hy sinh. Đây là những người phụ nữ
coi hy sinh chính là hạnh phúc. Họ chỉ cần về nhà thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ,
chồng con vui vẻ sung sướng, thì khổ mấy họ cũng thấy là hạnh phúc. Hạnh phúc
của người phụ nữ nếu không mang lại niềm vui cho gia đình chồng con, thì mang lại
niềm vui cho ai? Đối với các ông chồng chữ hy sinh hôm nay có còn không? Các đấng
nam nhi thì phải gánh vác việc nặng cho gia đình. Người chồng là núi thái sơn che
chở gia đình mà không đưa vai ra gánh vác gia đình, thì thật bất công với vợ con và
có lỗi với Chúa.
Hạnh phúc đích thực trong tình yêu là được phục vụ người mình yêu. Như khi
yêu, người con trai được đạp xe chở cô nàng và cô nàng hạnh phúc vì được chở thì
người con trai cũng mãn nguyện rồi. Thế nên, mới có chuyện khi đang là tình nhân,
anh chàng chở cô nàng trên chiếc xe đạp, cô nàng hỏi anh chở em lên dốc có mệt
không anh? Chàng hổn hển trả lời: Bình thường! được chở em là anh hạnh phúc,
quên đi cái mệt. Nhưng khi cưới rồi thì anh chồng lại bảo: “có phải là trâu đâu mà
không mệt!”
Xem ra các gia đình hôm nay mất hạnh phúc vì thiếu hai chữ hy sinh. Hai chữ
hy sinh làm nên một tình yêu, một chuyện tình đẹp. Hai chữ hy sinh như hai trụ để
giữ mái ấm gia đình đứng vững trước những bão tố cuộc đời.
Hôm nay, Chúa Giêsu sánh ví tình thương của mình như tình thương của
người mục tử dành cho đàn chiên. Người mục tử tốt lành đầy yêu thương luôn gắn
bó với đàn chiên, luôn sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình vì lợi ích đàn chiên. Ngài
chính là vị mục tử mà bài đáp ca đã ca ngợi rằng: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi
chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tuơi, Người cho tôi nằm nghỉ”.
Xin cho chúng ta hãy yêu như Chúa Giê-su đã yêu. Một tình yêu hy sinh đến
quên cả tính mạng mình. Hy sinh để yêu là yêu cho đến cùng. Hy sinh trong tình
nghĩa vợ chồng luôn quan tâm chăm sóc và thủy chung. Hy sinh trong cương vị cha
mẹ luôn phục vụ con cái. Hy sinh cho gia đình được hạnh phúc và ấm no.
Ước gì chúng ta hãy sống tin mừng theo gương Đức Ky-tô, một tin mừng của
yêu thương dám hy sinh từ bỏ chính mình mà yêu mến tha nhân. Amen
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

07/05/17
14/05/17
21/05/17
28/05/17

Ngày
07/05/17
14/05/17
21/05/17
28/05/17

Đọc sách
Thiếu Nhi Thánh Thể
Phùng Thị Phúc, Phạm Thị Cầm, Nguyễn Mai Thu
Huỳnh Thúy Nga, Phạm Đông Triều, Đoàn Kim Phương
Trần Thanh Phước, Lưu Thanh Thúy, Nguyễn Thùy Dung

Ban hướng dẫn
Đô, Tín, Mao, Minh, Thường
Triệu, Phước, Nghĩa, Cảnh, Huy Nguyễn
Thiệu, Tự, Tuyến, Dũng, Huy Thanh
Đô, Tín, Mao, Minh, Thường

Dâng của lễ
Thiếu Nhi Thánh Thể
Gđ. Huỳnh Sáu
Gđ. Lý Tâm
Gđ. Anh Vũ Thường

T.T.V. Thánh Thể
Sức, Chấn, Đổi, Kiên
Cần, Hòa, Long, Nữ
Sức, Chấn, Đổi, Kiên
Cần, Hòa, Long, Liên

Đội Giúp Lễ
Hiệp Nguyễn, Dương Phụng, Johnathan Bùi, Vivian Trần, Kim Nguyễn
Tiến Phạm, Eric Hồ, Justin Nguyễn, Wylie Phú, Kathy Phụng
Kelvin Lê, Daryn Nguyễn, Alex Nguyễn, Kim Lê, Emily Nguyễn
Alex Nguyễn, Joseph Phạm, Thái Phụng, Elizabeth Phạm, Kailyn Ng.

Tin Tức Cộng Đoàn

Trở về nhà: Sáng Chúa Nhật ngày 6 tháng 8, 2017 lúc 11 giờ
sáng, khởi hành từ Đền Thánh Đức Mẹ.

Họp Quý Thừa Tác Viên Cho Rước Lễ và Đọc

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Cha quản nhiệm!

Sách Thánh

Chi phí mỗi người là 200 dollars.

Chúa Nhật 4 Phục Sinh ngày mùng 7 tháng 5, 2017
hôm nay, sau thánh lễ Chúa Nhật, kính mời quý
Thừa Tác Viên cho rước lễ và đọc sách thánh cũng

Kính Mời và Chân thành cảm ơn Quý Vị.
============================================

Dâng Lễ Vật:

Xin chân thành cảm ơn quý Bác và quý Anh Chị Em.

Quý Gia đình muốn đăng ký dâng của lễ vào các Chúa
Nhật, hay vào những dịp kỷ niệm quan trọng của gia
đình Quý vị, xin vui lòng liên lạc với anh Hùng để tiện
sắp xếp. Xin cảm ơn

============================================

======================================

Dâng Hoa Kính Đức Mẹ (Hai Chúa Nhật ngày 14

DSA (tiền đóng cho Giáo phận hàng năm):

như quý Bác, Anh Chị muốn tham gia trong công
việc đạo đức này xin mời ở lại họp chung.

tháng 5 và 21 tháng 5, 2017 lúc 1 giờ 20 chiều).
Trước Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 14 tháng 5 và
ngày 21 tháng 5, 2017. Cộng đoàn Thánh Gia
chúng ta sẽ cử hành giờ dâng hoa tôn vinh Mẹ
Maria. Xin Ông bà anh chị em tham dự cách sốt
sắng để cùng hiệp thông với Đoàn Dâng Hoa là
quý Bà Mẹ, quý Chị em và các Em thiếu nhi trong
cộng đoàn tiến hoa kính Mẹ.
Xin chân thành cảm ơn Cộng đoàn.
===========================================
Đăng Ký Hành Hương Ngày Thánh Mẫu 2017, CathargeMissouri:
Chương Trình:
Khởi hành: Thứ Tư ngày 2 tháng 8, 2017 lúc 3 giờ chiều có
Thánh Lễ Xin ơn Bình an và xe sẽ lăn bánh lúc 4 giờ chiều cùng
ngày.

Năm nay mục tiêu mà Giáo phận đặt ra cho giáo xứ chúng
ta là $45,268. Như những năm trước chúng ta sẽ có những
buổi xin tiền lần thứ hai, cũng như giáo xứ xin kêu gọi
những ai đi làm có thể ủng hộ (mỗi tháng, hai tháng, hay ba
tháng) một giờ lương cho chương trình này. Hiện nay giáo
xứ đã quyên được $37,487.61. Xin cảm ơn sự hy sinh quảng
đại của anh chị em.
“Đón tiếp người xa lạ”
Dưới sức ảnh hưởng của Thánh Vinh Sơn Phaolo, cuộc
sống và lời giáo huấn của ngài đụng chạm đến chúng ta
như từng cá nhân và như là một cộng đoàn đức tin trong
việc “sẻ chia Tin Mừng của Chúa cho Người Nghèo”.
Trong năm 2017 này, chúng ta liên kết với các thành viên
khác của Gia đình Vinh Sơn trên toànthế giới, để cử hành
400 năm đặc sủng Vinh Sơn là “Sẻ chia Tin Mừng của
Chúa với Người Nghèo”. Chủ đề của việc cử hành cho
năm nay là: “Đón tiếp Người Xa Lạ”. Chúng ta tự hỏi rằng:
“Ai là người xa lạ giữa chúng ta? Chúng ta đón tiếp họ
như thế nào?” Để rồi chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía
trước để NHẬN ĐỊNH xem ai là người xa lạ giữa chúng ta,
và ĐÓN TIẾP họ. Nhờ vậy, chúng ta không còn trở nên xa
lạ với nhau nữa.”

Lời Cầu Nguyện Khi Tuổi Đã Xế Chiều

Năm điều kiện để làm nảy sinh ơn gọi

Lạy Chúa,
Xin dạy con biết cách già
như một người Kitô hữu.
Xin thuyết phục con rằng:
người ta chẳng hề bất công,
khi cất khỏi con mọi trách nhiệm,
khi chẳng còn ai tìm đến hỏi ý kiến của con,
khi một người khác được đặt vào chỗ vốn là của con.
Xin hãy tước khỏi con niềm tự hào,
với những kinh nghiệm đã thuộc về quá khứ.
Xin hãy cất khỏi con cảm giác
rằng con là người bất khả thay thế

Ở Pháp, năm này qua năm khác, con số chủng sinh
và tập sinh giảm dần. Dù vậy có một chuyện chắc
chắn: Chúa tiếp tục gọi. Nhưng đâu là các điều kiện
thuận lợi để làm nảy sinh ơn gọi, linh mục linh mục
hoặc sống đời sống thánh hiến?

Ôi, lạy Chúa!
ước gì qua sự mất mát từng ngày
đối với những phù hoa vật chất
con nhìn ra được quy luật của thời gian
và nhận ra cuộc đời con vẫn đang diễn tiến từng ngày
dưới sức thôi thúc của một bàn tay quan phòng kỳ diệu.
Lạy Chúa, xin hãy giúp con
để con vẫn còn hữu ích với người khác
nhất là những người đang gánh nhiều trách nhiệm
bằng sự lạc quan và lời kinh nguyện
bằng sự vui tươi và nhiệt huyết sống.
Xin kết nối con vào cuộc đời
giữa một thế giới không ngừng đổi thay,
bằng thái độ sống khiêm tốn và thanh thản
mà không cần phải ca thán vì những gì đã qua.

1/ Các nam nữ tu sĩ vững chắc

Xin dạy con biết chấp nhận
bước ra khỏi sân chơi của cuộc đời,
như con đã từng thản nhiên đón nhận
khi những buổi hoàng hôn lịm tắt nắng trời…
Con cầu xin Chúa tha thứ
nếu mãi đến lúc này, ở buổi chiều tà bóng xế
con mới nhận ra Chúa đã yêu con đến dường nào
Xin Chúa tiếp tục dạy con
biết nhìn ngắm phúc phận của đời mình
với một lòng biết ơn sâu xa,
phúc phận mà Chúa đã chuẩn bị cho con
và không ngừng dẫn bước con tiến về
khởi từ giây phút đầu tiên của cuộc đời con

tuyệt đẹp trên miếng đất khô cằn. Nhưng tất cả các

Lạy Chúa,
xin dạy con biết cách già như thế! Amen.

2. Trau dồi sự tự do

L. Parda, S.J.
Chuyển Ngữ: Cao Gia An, S.J.

Bà Christine Ponsard, biên tập viên báo Gia đình công
giáo từ năm 2000 đã viết: “Không có gì là không có thể
được với Chúa, và đôi khi ơn Chúa lan tỏa một cách
lạ lùng nơi những người không được giáo dục tốt,
thậm chí cònbị mất thăng bằng, giống như bông hoa
nhà làm vườn đều biết miếng đất tốt sẽ cho mùa gặt
tốt”. “Nếu miếng đất màu mỡ, chuẩn bị kỹ thì hạt giống
có nhiều may mắn sinh hoa kết quả gấp bội”. Trong
bối cảnh này, từ nhiều năm nay các chủng viện đã có
nhiều cố gắng để đào tạo các chủng sinh. Một đào tạo
tiên quyết để nhân cách người linh mục không là trở
ngại nhưng làm dễ dàng cho sự gặp gỡ của giáo dân
với Chúa.

Đáp trả tiếng gọi của Chúa luôn là kết quả của một
quyết định cá nhân, hoàn toàn tự do. Đây là điều kiện

tiên quyết cho một tình yêu chân thực và hỗ tương. Sự

5. Nâng đỡ ơn gọi

tự do của một linh mục hay một nữ tu tương lai được
giáo dục ngay từ khi tuổi còn nhỏ. Đối với cha mẹ, đó

Điểm cuối cùng, Giáo hội Pháp đặt một tầm quan trọng

là hướng dẫn và định hướng cho con cái, nhưng

mục vụ trong sự phân định và tháp tùng các ơn gọi

không bao giờ phóng chiếu các ước muốn cá nhân về

qua các cơ cấu khác nhau của địa phận. Chẳng hạn

nghề nghiệp, về thăng tiến xã hội trên con mình…

ở Ile-de-France, việc lo ơn gọi phục vụ cho tám địa
phận của vùng và các chủng viện ở Paris, Versailles

3/ Biết tiếp nhận lời của đứa bé được gọi

hay Issy-les-Moulineaux. Họ có hai nhiệm vụ: nâng đỡ
về mặt mục vụ cho các ơn gọi nam nữ và tài trợ trong

Tiếng gọi đầu tiên của đời sống thánh hiến thường có

việc đào tạo các chủng sinh. Cũng nên biết, chi phí

trước tuổi 12. Như vậy không hiếm trẻ thố lộ với cha

cho việc đào tạo một chủng sinh là 25 000 € mỗi năm,

mẹ ước muốn đi tu của mình. Làm sao kín đáo đón

để bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho sự phát triển ơn

nhận lời tâm sự này? Trong trường hợp này, cha mẹ

gọi, để họ cống hiến hết mình phục vụ cho Tình Yêu.

vừa khoan dung vừa cẩn thận. Nhà tâm lý học Yves
Boulvin giải thích: “Nếu một em bé thố lộ với tôi ước

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

muốn đó, tôi sẽ thử hỏi em điều gì đã lôi kéo em sống
đời sống tận hiến cho Chúa, để xem có cái gì vang lên

========================================

trong nội tâm của em”. Theo bà tâm lý gia Bernadette
Lemoine, câu trả lời sẽ tùy theo tuổi: với đứa bé dưới
12 tuổi thì chúng ta có thể trả lời: “Cha/mẹ hiểu, đó là

Góc Giải Trí:

một chọn lựa rất tốt!”. Trên 16 tuổi thì giống như trong

Cầu Xin

việc định hướng nghề nghiệp, phải bảo đảm là “đứa
bé đi trên con đường phù hợp với mình”.
4/ Các giáo xứ và cộng đoàn năng động
Các ơn gọi thường đi song song với đời sống đạo ở
giáo xứ. Rất hiếm khi thấy một giáo xứ cằn cỗi lại nảy
sinh ra ơn gọi. Ngày nay đa số các thanh niên trẻ vào

Bé Tâm quỳ trước bàn thờ và cầu
xin thật lớn: "Cầu xin Chúa giúp con
để đến sinh nhật này của con con sẽ
được tặng một cuốn băng game."
Mẹ: "Sao con cầu xin gì mà mà to
thế, cứ nói nhỏ một tý Chúa cũng
nghe thấy mà."

chủng viện là con cái của các gia đình đạo hạnh, sống

Bé Tâm liền nói: "Con biết rồi,

trong các giáo xứ năng động, các em đã từng giúp lễ,

nhưng con lo là ở phòng bên, bố

đã tùng sinh hoạt hướng đạo… Một thanh niên chỉ có

không nghe được mẹ ạ!"

thể bỏ gia đình, bỏ tương lai hứa hẹn nghề nghiệp,
nếu thanh niên đó thấy mình sẽ có một cuộc phiêu lưu
kỳ thú trong đời sống thánh hiến.

(Peter Lê Hùng, Sưu tầm)

