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:

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH - NĂM A
NGÀY 14/05/2017

Bài đọc: Công Vụ 6, 1-7; 1 Phêrô 2, 4- 9; Gioan 14, 1 – 12.
Đáp Ca: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng
trông cậy nơi Ngài.
THTM: Halleluia – Halleluia: Chúa nói: “Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật
và là Sự Sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. All.
Kính Thưa Ông Bà và Anh Chị Em!

Băn khoăn về nguồn cội con người, thắc mắc về ý nghĩa cuộc đời, thao thức truy tìm
cứu cánh của đời người đã tiếp nối bằng bao thế kỷ mà không có được câu trả lời thoả
đáng. Con người bơ vơ giữa ngã ba không biết phải đi về đâu. Khi xuống trần, Chúa
Giêsu đã cho ta biết nguồn cội và ý nghĩa đời Người là thi hành thánh ý Chúa Cha, và
cùng đích đời Người là trở về với Chúa Cha. Muốn về với Đức Chúa Cha, ta phải theo
một con đường. Đường ấy có tên là GIÊSU. Đường này chắc chắn an toàn đi đến nơi
về đến chốn vì Chúa Giêsu là người mở đường. Người chính là con đường và Người
là tâm điểm của đích tới.
Chúa Giêsu là người mở đường.
Đi đâu cũng cần có đường. Không con đường nào tự nhiên có. Phải có người mở
đường.
Có người mở ra những con đường vật chất, nhờ có óc phiêu lưu mạo hiểm, có tầm
nhìn bao quát, có óc tính toán thực tế.

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

7,609.00

Chân thành cám ơn

Có người mở ra những con đường suy tư triết học, sáng tác nghệ thuật, nhờ trí tuệ
thông minh xuất chúng, có tư duy sáng tạo, có trực giác bén nhạy, có trí tưởng tượng
phong phú.
Nhưng không ai có thể mở con đường lên trời. Đường lên trời hoàn toàn vượt khả năng
của con người. Phải có một Đấng, ấy là Chúa Giêsu, Người đã đến từ Đức Chúa Cha,
nay Người trở về cùng Đức Chúa Cha. Người lại hứa dọn chỗ cho ta trong Nhà Cha.
Với những thông tin như thế, Người đã cho ta biết Trời chính là Nhà Cha. Quê Trời trở
thành Quê Cha. Nước Trời trở thành một cõi đi về thân thương của con người. Con
đường đi về ấy, chính Chúa Giêsu đã mở.
Chúa Giêsu là Đường.
Không chỉ là người mở đường. Chúa Giêsu chính là con đường. Để về Nhà Cha, ta
không chỉ đi theo, đi với mà còn phải đi trong Người. Không chỉ đi trong đường lối, trong
tinh thần, nhưng trong chính bản thân Người. Như cành nho gắn liền với thân nho và
sống bằng sự sống của thân nho. Như bánh rượu tan hoà vào trong máu thịt trở nên
thành phần của bản thân ta. Như bản tính Thiên Chúa kết hợp với bản tính loài người
trong bản thân Người. Đi trong Người để ta ở trong Người như Người ở trong Chúa
Cha. Đi trong Người để ta mang hình ảnh của Người, để ai thấy ta cũng như thấy
Người, như “Ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy”.
Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho con biết kiên nhẫn
đi trong con đường yêu thương của Người. Amen
Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt

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

Ngày
14/05/17
21/05/17
28/05/17

Đọc sách
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
Triệu, Phước, Nghĩa, Cảnh, Huy Nguyễn
Thiệu, Tự, Tuyến, Dũng, Huy Thanh
Đô, Tín, Mao, Minh, Thường

Dâng của lễ
Gđ. Huỳnh Sáu
Gđ. Lý Tâm
Gđ. Anh Vũ Thường

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

Đội Giúp Lễ
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
Dâng Hoa Kính Đức Mẹ (Hai Chúa Nhật ngày 14 tháng

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

5 và 21 tháng 5, 2017 lúc 1 giờ 20 chiều).

Chi phí mỗi người là 200 dollars.

Trước Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 14 tháng 5 và

Kính Mời và Chân thành cảm ơn Quý Vị.

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

Hân Hoan Chúc Mừng Ngày Lễ Của Mẹ
Cha quản nhiệm và Cộng đoàn Thánh Gia kính chúc mừng
Ngày Lễ Của Mẹ đến Quý Cố, Quý Bác và Quý Bà Mẹ Trẻ
trong Cộng đoàn. Chúng con chân thành cảm ơn sự hy sinh
lớn lao của Quý Bà Mẹ cho cộng đoàn Thánh Gia thân yêu
này, cách đặc biệt cho mỗi người chúng con trong gia đình.
Xin Chúa giữ gìn quý Bà Mẹ luôn mạnh khỏe, bình an nhờ
ơn Chúa và nhiều niềm vui trong cuộc sống hôm nay.
Trân trọng kính chúc mừng.
=============================================
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.
Trở về nhà: Sáng Chúa Nhật ngày 6 tháng 8, 2017 lúc 11 giờ
sáng, khởi hành từ Đền Thánh Đức Mẹ.

Dâng Lễ Vật:
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
======================================
DSA (tiền đóng cho Giáo phận hàng năm):
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 Cho Những Người Mẹ Nhân
Ngày Lễ Của Mẹ Như Một Lời Tri Ân Mẹ

Lạy Chúa,
lưng Mẹ con bắt đầu còng,
sức khỏe ngày dần tàn lụi,
tóc Mẹ con ngày càng bạc
để chúng con ngày một lớn khôn và vững
chải trên đường đời.
Chúng con không thể sống vô tâm mãi
trước tình thương trời bể mà người Mẹ
dành cho mỗi chúng con.
Xin cho chúng con biết trân quý những
người Mẹ thân yêu của mình,
vì qua tình Mẫu tử thiêng liêng ấy,
chúng con nhận ra được tình thương của
Chúa dành cho chúng con.
Chúng con xin Chúa giúp chúng con
nhận ra bao lỗi lầm thiếu sót của mình đối
với Mẹ, ngõ hầu có thể thay đổi ngay
trước khi quá muộn.
Còn những người Mẹ đã qua đời
xin Chúa cho những người Mẹ này sớm
được hưởng Nhan Thánh Người,
vì cả một đời các ngài đã tận tụy vì chúng
con. Amen.

mà không phải cho Thiên Chúa hay một vị thánh nào
khác?”

Côthânmến,
Việc yêu mến và tôn kính Đức Mẹ đã có từ rất lâu trong
Giáo hội Công giáo. Từ xa xưa, người lớn và trẻ em
vây quanh bàn thờ Đức Mẹ để dâng muôn hoa tươi sắc.
Sau này, các linh mục giảng nhiều bài ý nghĩa về Đức
Mẹ. Trong lúc dâng hoa, ca đoàn cũng hát vang những
ca khúc ngợi khen Đức Mẹ. Nói chung, Đức Mẹ lúc
nào cũng có vị trí đặc biệt trong lòng các tín hữu. Nhờ
Đức Mẹ mà chúng con đến gần với Thiên Chúa hơn.

Cô biết không, con nhớ giáo hoàng Phaolô VI nói tháng
5 là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân kính dâng cách
riêng cho Đức Mẹ. Đây là dịp để bày tỏ niềm tin và
lòng kính mến mà người Công Giáo dành cho Đức Mẹ
Nữ Vương Thiên đàng. Trong tháng này, các kitô hữu
dâng lên Mẹ với tất cả tâm hồn và lời cầu nguyện sốt
sắng để tỏ bày lòng mến yêu cách đặc biệt dành cho
Đức Mẹ. Chúng con tin trong tháng này, những phúc
lành và lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ tuôn đổ trên
chúng

con,

nhờ

lời

chuyển

cầu

củaĐứcMẹ.

Chắc cô cũng đồng ý rằng trong gia đình, mẹ lúc nào

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

Vì Sao phải dâng hoa kính Đức Mẹ?
Là người Hà Nội, khi còn nhỏ cô có dịp cùng các bạn
Công giáo đến nhà thờ để dâng hoa cho Đức Mẹ mỗi
dịp tháng 5 về. Nhớ lại thuở ấy, cô chia sẻ: “mấy đứa
tụi cô đến nhà thờ xem các bạn cùng lớp dâng hoa.
Chúng nó múa đẹp lắm và ca đoàn hát cũng hay nữa!
Nhưng lúc ấy cô tự hỏi sao phải dâng hoa cho Đức Mẹ

cũng là người nhẹ nhàng, hiền từ và đức độ. Là người
con sống trong gia đình, hẳn là ai cũng cần lắm một
người mẹ tựa dòng suối ngọt ngào, là bóng mát dịu
hiền. Là người con hiếu thảo, ai cũng muốn dành tặng
cho mẹ mình những tình cảm đặc biệt, muốn cài lên áo
mẹ đóa hồng tươi thắm. Một cách tương tự, người

Công giáo dành cả tháng hoa để tôn kính và tỏ lòng mộ

Chúa luôn dành cho chúng con thật nhiều ơn huệ, rất

mến với Đức Mẹ. Lòng mến ấy được thể hiện qua từng

nhiều hạnh phúc, cô nhỉ!

buổi tập dâng hoa, những buổi múa hát tiến hoa lên

Conchàocô,

Đức Mẹ. Từ trẻ nhỏ cho tới người lớn đều có thể tham

Giuse

gia cùng nhau đặt dưới chân Đức Mẹ những nhành hoa

(dongten.net 02.05.2017)

góitrọntâmtình.

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

Hẳn là cô còn nhớ khi ấy các bạn dâng nhiều loại hoa

Phạm

Đình

Ngọc,

S.J.

Góc Giải Trí:

cho Đức Mẹ. Hoa nào cũng đẹp. Mỗi loại hoa đều

Méo Mó Nghề Nghiệp

khoác lên mình một ý nghĩa đặc biệt. Nếu hoa huệ trắng
biểu trưng sự trong sạch khiết trinh nơi Mẹ thì hoa hồng

Trong một đám cưới nọ, chú rể làm

diễn tả lòng mến nồng nàn mà Mẹ dành cho Chúa.

nghề bán ve chai, cô dâu cũng vậy.

Trong khi đó, hoa lan thể hiện sự trung thành, mạnh mẽ

Chú rể chuyên đi mua Tivi Tôshiba cũ

và can đảm của Mẹ. Hoa sen cho thấy sự phó thác và

về tân trang thành tivi mới rồi đem

lòng quảng đại của Mẹ… Và còn nhiều loài hoa được

bán. Cô dâu thì đi mua xe Clada cũ

chúng con kết thành từng tràng khoe sắc tiến dâng về

về tân trang thành xe mới rồi cũng

Mẹ.
“Tại sao lại dâng hoa mà không dâng những thứ khác?”
Là người nữ thánh thiện, chắc Đức Mẹ yêu thích hoa
nhiều lắm! Con nghĩ đơn giản vì hoa nói đến sự thanh
cao và tuyệt mỹ của con người. Cô biết không, Đức
Giêsu cũng ví sự lộng lẫy, tươi đẹp của loài hoa còn

bán.
Hôm lễ cưới, chú rể lên đọc bài thánh
thư trích trong sách Tôbia chương 8,
đoạn nói về buổi tối hôm thành hôn
của Tô-bi-a và Xa-ra. Vì méo mó
nghề nghiệp, chú rể đọc: “Bài trích

hơn cả một ông vua. Ngài nói hãy xem hoa huệ ngoài

sách Tôshiba, buổi tối hôm ấy,

đồng: Chúng không canh cửa, không xe dệt, thế mà

Tôshiba ngồi dậy, ra khỏi giường và

ngay cả Vua Salômôn dù vinh hoa tột bậc, cũng không

nói với Clada: đứng lên em, chúng ta

thể mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Hóa ra, hoa là tặng

hãy cầu nguyện. Tôshiba bắt đầu như

phẩm xứng hợp nhất để chúng con diễn tả tấm lòng yêu

sau: lạy Thiên Chúa tổ tiên chúng

mến dành cho Mẹ. Để qua đó, Mẹ chuyển ơn Chúa

con, giờ đây không phải vì… sắt vụn

xuống trên chúng con trong cuộc sống này.

(sắc dục) mà con lấy em con đây là

Chắc Đức Mẹ cũng rất vui khi xem chúng con múa hát

Clada làm vợ, nhưng vì lòng yêu mến

dâng hoa?! Ước mong cô cũng như các tín hữu tìm
được niềm vui linh thánh trong tháng 5 này. Với lòng
yêu mến và nài xin Mẹ Maria, chúng con tin rằng Thiên

chân thành”. Đó là Lời Chúa.
Cộng đoàn: Lạy Chúa… kinh doanh
Chúa.
(Peter Lê Hùng, Sưu tầm)

