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.
Điện thoại: 215. 341 1313
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 6,298.00

Chân thành cám ơn

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN, NĂM A

NGÀY 22/10/2017

Bài đọc: Isaia 45, 1. 4-6; 1 Thesalonica 1, 1-5b; Mattheu 22,15– 21.
ĐC: Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang.
THTM: All– All: Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên
vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban Sự Sống. Halleluia.
LÝ TƯỞNG CỦA GIÁO HỘI CHÚA KY-TÔ

Một em bé hỏi chị: chị ơi, lý tưởng là gì? Cô giáo em luôn nói sống phải có lý
tưởng. Nếu cuộc đời không có lý tưởng thì sống sẽ vô ích và vô giá trị.
Người chị đã ân cần nói với em: giả thử có một buổi tối nào đó, em ngồi bên khung cửa
sổ nhìn ra bầu trời và thấy một vì sao xanh lấp lánh trên ngọn cây. Ngôi sao đẹp và
quyến rũ quá nên em định chạy ra ngoài để bắt lấy. Nhưng khi em vừa đứng dưới gốc
cây thì ngôi sao đã bay lên đỉnh đồi. Em cố gắng chạy theo, lên tới sườn đồi thì ngôi
sao đã lên tận đỉnh núi. Nếu em cố sức leo lên đỉnh núi thì sao đã lờ lững trên vùng biển
khơi. Em lấy thuyền bơi theo sao thì sao cứ lên cao, bay xa mãi. Em không bắt được
ngôi sao trong tay, nhưng trong đêm trường trên mặt biển đó, ngôi sao là đích điểm, là
ánh sáng dẫn đường cho em tiến tới mãi. Người chị kết luận: Lý Tưởng của con người
giống như vậy. Nó là một ước mơ, một hình ảnh đẹp dẫn dắt đời ta, giúp ta vượt ra
ngoài cuộc sống tầm thường để vươn tới cuộc sống cao như bầu trời, rộng như đại
dương. Lý tưởng sẽ dẫn dắt đời ta và giúp ta luôn luôn tiến tới.
Cuộc sống cần có lý tưởng. Lý tưởng sẽ cho ta sự khao khát sống và vươn lên. Lý tưởng
sẽ giúp ta luôn sáng kiến, tìm tòi, nỗ lực để đạt được ước mơ của mình.
Giáo hội Chúa Ky-tô cũng có lý tưởng là loan báo Tin mừng đến cho mọi người trên
thế giới. Lý tưởng này đã thôi thúc Giáo hội và biết bao nhà truyền giáo vượt qua mọi
sự để mang tin mừng đến cho mọi nơi. Giáo hội qua mọi thời kỳ luôn canh tân, sáng tạo
bằng mọi hình thức để Tin mừng của Chúa thẩm thấu vào trong thế gian.
Chính nhờ lý tưởng ấy mà hơn 2000 năm Giáo hội không ngừng nói về Chúa và làm
nhân chứng cho tình yêu Chúa, trả về cho Thiên Chúa cái gì là của Ngài. Nhớ lý tưởng
ấy mà Giáo hội luôn có hàng ngàn môn đệ của Chúa đi đến tận rừng sâu nói về Chúa
và sống chứng nhân cho anh chị em nhiều sắc tộc. Nhờ lý tưởng mà hàng ngàn anh hùng
tử đạo đã không hề sợ đói khát, thiếu thốn, tù đầy và cái chết để làm chứng cho Tin
Mừng. Nhờ lý tưởng ấy mà con số 12 tông đồ ít ỏi nay đã có 1 tỷ 315 triệu người tín
hữu.
Lý tưởng đó hôm nay Giáo hội vẫn đang mời gọi các tín hữu cùng nhau chia sẻ ưu
tư lo lắng để làm sao cho tin mừng luôn mới mẻ và hấp dẫn với con người thời đại hôm
nay. Nói cách khác, mỗi người chúng ta cũng phải là một vì sao sáng để dẫn dắt anh em
mình
đến
với
Chúa.
Giữa một thế giới đang vắng bóng Thiên Chúa chúng ta phải sống sáng danh Chúa
qua việc thờ phượng Chúa và sống đức ái Tin mừng. Giữa một thế giới đang xa cách
tình người, chúng ta cần mang tin mừng yêu thương đến cho mọi phận người đang khổ
đau vì đói, vì bệnh tật, vì thiên tai…Giữa một thế giới mà những giá trị luân lý đang bị
xuống cấp, chúng ta phải sống theo giáo huấn của Chúa để xây dựng một xã hội văn
hóa
biết
tôn
trọng
luân
thường
đạo
lý.
Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết chia sẻ ưu tư Loan báo Tin mừng với Giáo
hội của Chúa Ky-tô, luôn mang trong mình lý tưởng là khao khát cho muôn dân nhận
biết Chúa. Xin cho chúng ta cũng trở thành một vì sao đẹp trong mắt tha nhân khi sống
chứng nhân tin mừng, một cuộc sống yêu thương phục vụ không toan tính thiệt hơn để
danh Chúa được cả sáng trên bầu trời hôm nay. Amen.

22/10/17
28/10/17

Ngày
22/10/17
28/10/17

Đọc sách
Phùng Thị Phúc, Bùi Bảo Châu, Nguyễn Thu Hà
Quách Hùng, Lưu Thanh Thúy, Nguyễn Thùy Dung

Ban hướng dẫn
Triệu, Phước, Nghĩa, Cảnh, Huy Nguyễn
Thiệu, Tự, Tuyến, Dũng, Huy Thanh

Dâng của lễ
Gđ. Bác Nguyễn Hành
Gđ. Ac. Nguyễn Huy

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

Đội Giúp Lễ
Alex Nguyễn, Thái Phụng, Daryn Nguyễn, Ashley Quách, Kayla Ngô
Zeno Phú, Dylen Nguyễn, Daniel Cao, Kim Lê, Jenny Trần

Tin Tức Cộng Đoàn
Kinh Mân Côi là quyển Phúc Âm tuyệt hảo nhất. Điều
này không bao giờ sai. Mẹ Maria là mẫu gương của
đời sống Kitô hữu. Kinh Mân Côi giúp chúng ta chiêm
ngưỡng những kỳ công của Thiên Chúa và Đức Mẹ.
Kinh Mân Côi là một hình thức đạo đức bình dân
nhưng rất hiệu nghiệm cho cuộc sống của người tín
hữu. Lần chuỗi ở đâu cũng được và nơi đâu, giờ nào,
lúc nào con người cũng có thể lần chuỗi. Còn gì đẹp
và ấn tượng bằng việc đọc kinh chung trong gia đình,
lần chuỗi trong gia đình. Các Đức Giáo Hoàng đã
khuyên nhủ các Kitô hữu phải siêng năng lần chuỗi
trong gia đình. Đức Thánh Cha Phaolô VI đã khuyên
nhủ các
Ước gì chuỗi Mân Côi chúng ta dâng Mẹ mỗi ngày
trong tháng 10 này, đặc biệt giáo dân Việt Nam rất
mến chuộng và ưa thích, sẽ giúp mọi người tín hữu
không ngừng nói lời “Xin Vâng” làm theo ý Chúa.
Xin Mẹ giúp cộng đoàn Thánh Gia chúng ta luôn biết
cầu nguyện với tràng chuỗi Mân Côi vì Mẹ đã nhắn
nhủ nhân loại qua ba trẻ Giacinta, Phanxicô và Lucia
:” Hãy năng lần hạt Mân Côi “. Amen.
Chúa Nhật ngày 22 tháng 10, 2017: Họp Quý Bác và
Quý Anh Chị trong Ban Đọc Sách Thánh của cộng
đoàn ngay sau Thánh lễ tại phòng họp.

Chúa Nhật ngày 29 tháng 10, và Chúa Nhật
ngày 12 tháng 11, 2010: Sẽ không có
Thánh lễ lúc 1:30 chiều như thường lệ,
nhưng Thánh lễ Việt Nam sẽ được dâng vào
ngày Thứ Bảy 28 tháng 10 và Thứ bảy ngày
11 tháng 11, 2017 lúc 8 giờ 30 tối. Lúc 7:45
trước Thánh lễ, cộng đoàn đọc chung Kinh
Lòng Thương Xót Chúa và lần chuỗi Mân
Côi. Xin cộng đoàn thông cảm vì có sự thay
đổi về thời gian trong các tuần lễ này.
Chúa Nhật ngày 5 tháng 11, 2017: Họp quý Bác và
Quý Anh Chị trong Nhóm Thừa Tác Viên Trao Thánh
Thể và Ban Phục Vụ Trong Thánh Lễ của cộng đoàn
sau Thánh lễ.

Cảm ơn quý Bác, quý Anh Chị, Các Em và quý Phụ
Huynh. Con chân thành kêu gọi quý Bác, quý Anh
Chị và các Em Thiếu Nhi tiếp tục đăng ký tham gia
các công việc phụng vụ, phục vụ chung của cộng
đoàn chúng ta. Xin hết lòng đa tạ

Ngày Hội Vui Lễ Halloween
Kính mời cộng đoàn và các em tham dự lễ hội Halloween
tại Parish Center của Giáo xứ từ lúc 6:00 -9:00 tối, Thứ Sáu
ngày 27 tháng 10, 2017.
Giáo Xứ xin quý Phụ Huynh ủng hộ kẹo cho các Em. Xin
vui lòng mang đến văn phòng giáo xứ trước ngày Thứ Năm
26 tháng 10, 2017.
Rất chân thành cảm ơn quý phụ huynh.
Đại Lễ Các Thánh Nam Nữ - lễ buộc(01/11/2017)
Kính mời cộng đoàn tham dự Thánh Lễ trọng thể kính
Mừng Các Thánh.
8 giờ tối: Suy niệm và ca ngợi gương Các Thánh
8 giờ 30: Thánh lễ
Lễ Các Đẳng Linh Hồn (02/11/2017)
Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho
Các Linh Hồn, đặc biệt cho những người thân yêu trong
Gia đình và Cộng đoàn của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn Cộng đoàn.
Danh Sách Quý Anh Chị Giáo Lý Viên đứng lớp năm học 2017- 2018:
1. Lớp Ấu Nhi, dưới 7 tuổi: Chị Thúy và Chị Vy
2. Lớp Ấu Nhi 1, trên 7 tuổi: Chị Huệ và Chị Trang
3. Lớp Ấu Nhi 2, từ 8 đến 9 tuổi: Anh Hải và Chị Kim Cương
4. Lớp Thiếu Nhi: Anh Huy
5. Lớp Nghĩa sỹ 1, từ 13 tuổi: Anh Anthony Nguyễn và Anh
Mattheu
6. Lớp Nghĩa sỹ 2, trên 13 tuổi: Anh Lê Anh Thy
7. Lớp Hiệp Sỹ, sau khi Thêm sức: Chị Nga và Chị Kim Cương
Xin Chúa chúc phúc lành thật nhiều cho quý Anh Chị Giáo Lý Viên và
các Em huynh trưởng, đã hy sinh nhiều để chu toàn bổn phận cao quý mà
Chúa và Cộng đoàn trao phó.

Quan niệm sai lầm về tự do

Nếu tư tưởng phát sinh hành động, tư tưởng sai lầm sẽ dẫn
đến hành động lố lăng là lẽ thường ! Từ quan niệm sai lầm
về tự do, chúng ta cũng có thể tiên kiến được hậu quả của
nó thế nào. Có cả một chủ trương quá đề cao tự do đến
mức bất chấp mọi luật lệ, luân lý và lương tâm con người.
Từ đó, xã hội sinh ra nhiều tệ nạn mà trách nhiệm thuộc về
những cá nhân sống tự do phóng túng đến mức liều đánh
mất chính mình trong những lựa chọn sai lầm.
Có quan niệm cho rằng con người cần hoàn toàn tự do để
chọn cho bản thân điều mà mình thích. Càng nhiều cái để
con người chọn lựa, càng thể hiện giá trị tự do và bản lãnh
cá nhân. Vì thế, họ đặt tất cả những gì để chọn lựa như một
danh sách mặt hàng trong một siêu thị. Và rồi, họ bị choáng
ngợp bởi những gì họ đưa ra. Vì không có một tiêu chí cho
việc chọn lựa, họ trở thành kẻ nô lệ cho những yếu tố ngoại
tại hơn là tự do để sống cho chính mình. Họ quên một điều
quan trọng rằng trong một khoảnh khắc nào đó, chỉ có một
điều duy nhất giúp họ sống và trở nên chính mình nhất.
Điều này đòi buộc nơi chủ thể phải có một nhận thức về bậc
thang giá trị đúng đắn giúp hoàn thiện bản thân. Trong khi
chủ thể được tự do thể hiện chính mình thì do việc thiếu
hiểu biết, họ có thể làm giảm trừ nhân tính nơi chính mình.
Thật vậy, một người thiếu nhận thức về thực tại, không có
một nền “linh đạo” hầu hướng dẫn cuộc sống, họ sẽ sợ tự
do, vì tự do buộc cá nhân phải tự quyết. Họ đã buông xuôi
và thời gian đã chọn lựa thay họ, nghĩa là họ mất đi một cơ
hội để là chính mình.
Có nhiều cách hiểu của những người có xu hướng sợ tự
do. Họ không dám đưa ra quyết định vì khi tự quyết một
điều gì đó, họ phải từ bỏ cả “một siêu thị những gì mình
thích”. Chẳng hạn, một khi chọn đời sống độc thân khiết tịnh
vì Nước Trời, họ chọn Chúa; đồng nghĩa với việc họ khước
từ mọi lời đề nghị từ các cô gái vốn làm họ một thời say mê.
Cũng có thể sợ tự do vì họ phải tự quyết và chịu trách nhiệm
về những gì mình đã chọn lựa, trong khi trước kia họ hoàn
toàn “thong dong và an nhiên tự tại”. Nhưng thật ra những
cảm nhận ấy không giúp họ sống trưởng thành và là
mình hơn. Nếu tự do giúp con người khẳng định bản thân
là một nhân vị, khi sợ tự do, họ tự hạ thấp lòng tự trọng của
mình và có thể biến mình thành những kẻ nô lệ cho bản
năng hạ đẳng.
Quả thật, tự do là một đặc tính của hiện sinh, nghĩa là nhờ
tự do mà con người khả dĩ thăng tiến và triển nở trên mọi
bình diện của cuộc sống. Nhưng không có nghĩa con người
tự đề cao bản thân đến mức coi mình là toàn năng và là
thượng đế. Có thể nói, những giới hạn trong phận người đã
trả lời cho những kẻ duy lý, tự coi mình có tự do tuyệt đối.
Làm sao bạn có tự do tuyệt đối khi không có quyền chọn

cho mình một người cha người mẹ để được sinh ra ? Làm
sao bạn có tự do tuyệt đối khi bản thân bất lực với những
dự phóng của chính mình ?…Ngày nay, con người thay
quyền thượng đế để tự chọn cho mình giới tính mà mình
muốn. Hoặc chọn cho mình một nơi ở hoàn toàn tiện nghi
để sống hưởng thụ và thỏa mãn những đam mê thấp hèn…
Những thứ đó có làm cho bản thân thực sự là mình ? Họ
quá câu nệ với những yếu tố ngoại tại khiến bản thân đánh
mất một không gian nội tâm để mình là chính mình. Thay vì
dùng khả năng tự do để tự quyết và chọn lựa cho mình một
cuộc sống sáng tạo và phong nhiêu, đôi khi con người tự
hạ thấp chính mình khi trang điểm cho mình những thứ nay
còn mai mất. Đến một ngày mọi sự được lột trần, họ lại thẹn
với lương tâm !
Tự bản chất, tự do nơi con người giúp vươn tới Vô Biên.
Nhưng chiều kích này đã bị con người giản lược nơi trần
thế. Với chủ trương thiên đường tại thế cùng với những
khuynh hướng hưởng thụ và khoái lạc, con người tìm vui
trong chất trắng gây nghiện, ma túy…họ tìm thỏa mãn trong
chốc lát rồi lại muốn kéo dài đến một lúc thể trạng không
tiếp nhận nỗi, họ hóa dại hóa điên. Sai lầm lớn nhất của con
người là lấy thực tại trần gian mà lắp đầy khát vọng của con
tim. Chung cục, họ đánh mất và hủy hoại chính mình. Tự do
giờ đây chỉ còn được hiểu là tự quyền quyết định mạng sống
mình trong vô vọng. Thay vì tự do giúp con người chọn lựa
những giá trị tinh thần nâng cao đời sống, họ lại tìm trong
những niềm vui tạm bợ thoáng qua. Họ chọn điều gì, chính
nó sẽ tạo nên cuộc sống họ; chọn vật chất thấp hèn, họ
nhận được vui thú trong bản năng hạ đẳng; chọn tinh thần
cao thượng, họ được hun đúc trong niềm vui Vô Biên.
EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.

Mẹ ơi, xin cho lời kinh Mân Côi chúng con dâng Mẹ giúp
chúng con cảm nghiệm sâu sắc hơn nữa tình Mẹ yêu chúng
con. Xin giúp chúng con biết đi tìm tình yêu ấy ở ngay hiện tại
cuộc sống chúng con đang trải qua từng ngày, đó là được nhìn
thấy tình yêu của Mẹ qua ơn nâng đỡ hiền phụ của Chúa, sức
chịu đựng những khó khăn, niềm vui vâng lời phục tùng mọi
sự ngoài ý muốn chúng con đang mang. Xin cho chúng con
được nhìn thấy Mẹ qua tất cả mọi sự an ủi thiêng liêng, sự im
lặng, lắng nghe và vâng lời, để thánh ý Con Mẹ được vinh
quang luôn mãi. Amen

Bác bỏ tin đồn Đức Giáo Hoàng Bênêđictô
XVI sắp qua đời
Thứ Bảy - 21/10/2017 03:22

Vị thư ký riêng của Đức Bênêđíctô XVI nói những tin
đồn đó là “giả dối và sai sự thật”

======================================
Nụ Cười Đời Sống Hôn Nhân
Đâu Cần Phải Ăn Mừng!!!

Hai vợ chồng đi ăn tối cùng nhau tại một
tiệm rượu. Giữa bữa ăn, đột nhiên cô vợ
nhận ra một gương mặt quen thuộc bèn
huých tay chồng, chỉ ra phía đó và hỏi:
- "Anh có nhìn thấy người đàn ông đang
ngửa cổ tu rượu ở góc quầy bar đằng kia
không?"
Bác bỏ tin đồn Đức Bênêđictô XVI sắp qua đời
Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein đã bác bỏ
tin đồn rằng Đức Bênêđictô XVI sắp qua đời.
Thư ký cá nhân của nguyên Đức Giáo hoàng đã
nói rằng một trích dẫn trên phương tiện truyền
thông xã hội, được cho là của Tổng giám mục
Ganswein, là một “hoàn toàn bia đặt.”
Đoạn trích dẫn: “Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI
giống như ngọn nến mờ dần. Ngài thanh thản,
bình an với Thiên Chúa, với chính Ngài và thế
gian. Ngài không còn có thể đi mà không có sự
giúp đỡ và không còn cử hành Thánh Lễ nữa.”
Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục đã phát hiện ra
tin đồn rằng: “Thật sai lầm! Tôi muốn biết ai là tác
giả của nó.”
“Tôi đã nhận được trong hai ngày qua nhiều thông
tin liên quan đến cụm từ này, và mọi người đang
lo lắng,” ngài nói thêm.
Đức Tổng Giám mục Ganswein xác nhận bào
huynh của cựu giáo hoàng, Đức Ông Georg
Ratzinger, đã đến thăm ngài hồi tuần trước. “Cả
hai đều có thời gian vui vẻ,” ngài nói.
Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

- "Thấy!" - Anh chồng đáp. - "Có chuyện
gì vậy?"
Cô vợ lắc đầu vẻ thương cảm:
- "Người yêu cũ của em đấy! Anh ta đã
uống như thế này từ 10 năm nay rồi, kể từ
khi chia tay với em."
Người chồng nhún vai rồi quay lại với
món ăn đang dùng dở:
- "Vớ vẩn thật!" - Anh ta nhận xét. - "Đâu
cần phải ăn mừng kỹ đến thế!"
(Peter Lê, Sưu tầm)

