812 Duke Street, Greensboro, NC 27401
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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.

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM B - 23/12/2017

Bài đọc: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Rôma 16, 25-27; Luca 1, 26–38.
ĐC: Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao.
THTM: All– All: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho
kẻ nghèo hèn. Halleluia.

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 5. 796.00

Chân thành cám ơn

Suy gẫm Tin Mừng: Đức Mẹ khiêm nhường trong đời sống bình dị. Sinh ra và lớn lên
trong một gia đình nghèo. Sống trong một thôn xóm nghèo hèn vô danh. Ngày ngày chu
toàn những công việc tầm thường như nấu nướng, may vá, dọn dẹp nhà cửa. Đức Mẹ
khiêm nhường trong thái độ ứng xử. Trước mặt thiên sứ Gabriel, Đức Mẹ xưng mình
là nữ tỳ của Thiên Chúa, dù thiên sứ đã loan báo Mẹ sẽ là Mẹ Thiên Chúa. Sau đó, Đức
Mẹ đến thăm bà chị họ Elidabet. Vừa nghe Đức Mẹ chào, bà Elidabet đã ngợi khen Đức
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đáp lại, Đức Mẹ chỉ nhận mình là phận hèn bé nhỏ. Nếu có được
ơn gì là do Thiên Chúa thương ban.
Vì khiêm nhường nên Đức Mẹ hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Đức Mẹ
đã có chương trình riêng. Chương trình đó là sống độc thân trinh khiết. Đó là một
chương trình tốt đẹp. Nhưng khi Thiên Chúa ngỏ ý muốn Đức Mẹ theo chương trình
của Chúa, Đức Mẹ đã mau mắn từ bỏ chương trình riêng tư để đi vào chương trình của
Thiên Chúa. Đức Mẹ nhận biết rằng, chương trình của Chúa là vô cùng tốt đẹp, còn
chương trình riêng chỉ là bất toàn. Thánh ý Thiên chúa là tuyệt đối, còn ý riêng chỉ là
khiếm khuyết.
Vì khiêm nhường nên Đức Mẹ phó thác trọn vẹn vận mạng trong tay Chúa. Khi thưa
Xin vâng, Đức Mẹ đã mạnh dạn vượt qua những toan tính dè dặt của người đời để nép
mình vào bàn tay quan phòng của Thiên chúa. Nếu ta hiểu luật lệ khắc nghiệt của người
Do thái đối với phụ nữ không chồng mà có con, ta sẽ thấy Đức Mẹ liều lĩnh biết bao,
và sự phó thác của Mẹ vào Thiên chúa mãnh liệt đến thế nào. Vì đã thưa Xin vâng, nên
Đức Mẹ chấp nhận tất cả, dù chưa hiểu hết Thánh ý Thiên Chúa. Tại sao Con Thiên
Chúa phải sinh ra trong cảnh thiếu thốn nghèo nàn? Tại sao Vua trời đất lại phải chạy
trốn như một kẻ yếu hèn? Tại sao Đấng Cứu thế làm nhiều phép lạ đến thế để cứu nhân
độ thế lại bị người ta chống đối, hành hạ, giết chết nhục nhã như một tội nhân? Hoàn
toàn không hiểu, nhưng Đức Mẹ vẫn khiêm nhường chấp nhận và tin tưởng phó thác.
Thái độ khiêm tốn chấp nhận của Đức Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương. Nước chảy
xuống chỗ trũng. Ân huệ Thiên chúa đổ xuống tâm hồn khiêm nhường. Càng khiêm
nhường càng nhận được nhiều ân phúc. Đức Mẹ có một tâm hồn khiêm nhường thẳm
sâu, nên Đức Mẹ đã nhận được đầy tràn ân phúc của Thiên chúa, nhận được chính Ngôi
Hai Thiên Chúa, là nguồn mạch mọi ân phúc.
Mùa Vọng là mùa chờ đón Chúa đến. Ta mong được đón rước Chúa vào tâm hồn. Ta
mong được ân huệ dư đầy của Thiên Chúa. Ta hãy noi gương Đức Mẹ, biết khiêm
nhường nhận mình tội lỗi yếu hèn, biết khiêm nhường từ bỏ ý riêng để thi hành ý Chúa,
biết khiêm nhường vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, biết khiêm
nhường phó thác vân mệnh trong tay Chúa dù không hiểu hết những ý định mầu nhiệm
của Người. Chỉ khi khiêm nhường tan biến thành hư không, ta mới được Chúa thương
đổ đầy tràn ân phúc vào tâm hồn.
Lạy Đức Mẹ Maria, xin dạy con biết sống khiêm nhường để con đi vào chương trình
của Thiên Chúa.

23/12/17
24/12/17

Đọc sách
Cao Tấn Đạt, Phạm Thị Cầm, Bùi Vũ Huệ
Quách Hùng, Phạm Hoàng Vy, Lưu Thúy Thúy

Dâng của lễ
Gđ. Ôb. Huỳnh Sáu
Ban Điều Hành

30/12/17
31/12/17

Huỳnh Thúy Nga, Trần Thanh THủy, Phạm Thị Cầm
Phùng Thị Phúc, Phạm Đông Triều, Nguyễn Thùy Dung

Gđ. Ac. Đào Chương
Gđ Ôb. Cố Ng. Lộc

Ngày
23/12/17
24/12/17
30/12/17
31/12/17

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

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

Đội Giúp Lễ
Kevin Lê, Jack Lê, Michael Nguyễn, Ashley Quách, Tracy Lê
Tiến Phạm, Hiệp Nguyễn, Zeno Phú, Alex Nguyễn, Kevin Lê
Tiến Phạm, Justin Nguyễn, Thái Phụng, Wylie Phú, Jenny Trần
Eric Hồ, Dylan Nguyễn, Daniel Cao, Kim Lê, Laura Trường.

Tin Tức Cộng Đoàn
Chương trình Lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2018
Thứ Bảy ngày 23 thang 12, 2017: Ý Lễ Chúa Nhật 4
Mùa Vọng – Thánh lễ 9 giờ tối.
Chúa Nhật ngày 24 tháng 12, 2017: Ý Lễ Kính Mừng
Chúa Giáng Sinh 2017, sẽ có chương trình hát thánh
ca và hoạt cảnh Giáng Sinh trước Thánh lễ bắt đầu
vào lúc 9 giờ tối.
Thứ Hai ngày 25 tháng 12: Đại Lễ Giáng Sinh, sẽ có
Thánh lễ lúc 12 giờ trưa dành cho các anh em Dân
tộc. Xin mời cộng đoàn tham dự.
Thứ Bảy ngày 30 tháng 12, 2017: Ý lễ kính Gia đình
Thánh Gia, Bổn mạng cộng đoàn Thánh Gia. Thánh
lễ lúc 9 giờ tối. Xin trân trọng mời cộng đoàn tham
dự thánh lễ mừng Bổn Mạng Cộng đoàn chúng ta.
Chúa Nhật ngày 31 tháng 12: Ý lễ kính mừng lễ Mẹ
Thiên Chúa và Năm Mới. Thánh lễ tạ ơn và chào đón
năm mới 2018. Sau thánh lễ sẽ có tiệc mừng chung.

Lạy Chúa! Con đang mong ngóng
cho đến ngày lễ Giáng Sinh để
mừng Chúa ra đời, để chờ đón
những cuộc găp gỡ với những
người con thương mến. Xin Chúa
dạy con biết bước theo Mẹ, thưa xin
vâng như Mẹ dù cuộc đời không
như ý muốn. Xin Chúa dạy con
khiêm nhường nhìn nhận thân phận
đầy tớ mọn hèn của mình và biết ca
ngợi tình yêu Chúa suốt mọi ngày
đời con. Amen.

Câu Chuyện Hạt Giống
Cảm nghĩ vào những ngày cuối năm.

nó vươn thẳng như những vị anh hùng tiến về phía
trước, vượt qua gian khổ trong một trạng thái tươi vui.
Cây lớn lên, gió và nắng, khô hạn và mưa dầm, đủ cả
những hoàn cảnh, nhưng nó vẫn hoạt động không
ngừng. Bám rễ sâu vào đất, đầu vươn cao không ngừng,
gió có khi làm gẫy những cành lớn, nó vẫn tiếp tục mọc
thêm những nhành non. Dường như càng gặp khó khăn
nó lại càng trở nên vững chải.
Điều gì làm nó mạnh sức, nếu không phải là nhờ tình
yêu với cuộc sống. Tình yêu làm cho nó đủ sức mạnh,
tình yêu làm cho nó tươi vui giữa ngàn nguy khó. Sống
trong cuộc sống, hãy có tình yêu, yêu thương cuộc đời,
yêu thương mọi loài chung quanh. Đó là chân lý của
cuộc sông.

Một hạt giống nằm trong vỏ bọc ngủ yên lâu ngày.
Không có gì ghê sợ cho bằng bóng tối, một bóng tối
dầy đặc, không thể thấy gì ngoài cái tôi khô khốc ích
kỷ của mình.
Muốn ra khỏi, nó cần có một tác động từ bên ngoài.
Bỗng một ngày, người chủ mang ra ngâm ủ hạt. Nó bắt
đầu trỗi dậy và tự nghĩ, thế là một hành trình vươn ra
thế giới đã được bắt đầu.
Cái vòng tăm tối thật kỳ lạ, cứ như muốn nhốt chặt nó
trong vỏ bọc, như nhà tù giam hãm. Nó muốn vươn ra
để thấy ánh sáng mặt trời, nhưng thật không dễ. Nó tích
trữ năng lượng, đợi một ngày vỏ bọc mềm yếu nó sẽ
phá bung cánh cửa để vươn ra ánh sáng. Không dễ dàng
để ra khỏi chính mình trong cái vỏ ích kỷ. Nó cần kiên
nhẫn, kiên nhẫn từng ngày, vừa được trợ giúp của môi
trưởng dưỡng ẩm, vừa do sức mạnh nội tại cố gắng mọc
rễ, đâm chồi.
Thế rồi, một buổi sáng nó bắt đầu tách ra khỏi hạt, rễ
bắt đầu cắm vào đất, hai chiếc lá mầm bắt đầu lộ diện.
Mới ngoi lên khỏi vùng tăm tối để sống dưới ánh sáng,
quả thực cũng chưa qua hết khó khăn. Cái khó bây giờ
là đối diện với khung cảnh bên ngoài. Nó dễ bị chèn ép
bởi nhiều kẻ thù ghét, ám hại, đua tranh với nó.
Cuộc sống không dễ dàng với nó. Muốn vươn lên luôn
cần cố gắng nỗ lực không ngừng, không tranh giành,
không chèn ép, tự do vươn lên trong mạnh mẽ, tự nó
chiết xuất ra những chất chống sâu rầy. Trong gian nan,

Sự sống luôn vượt lên để hoàn thành những gì nó chưa
thành. Phát triển và sinh hoa kết trái là giai đoạn cũng
nhiều hy sinh, chịu cắt bỏ những cành hư, xấu, mang
nặng những trái, đợi khi chín mùi. Những hy sinh bao
giờ cũng mang lại những lợi ích, giá trị cho cuộc sống
mới ươm mầm hạnh phúc.
Niềm vui của đời sống là vươn tới không ngừng cho
đến khi đã dâng hiến cho đời những trái thơm, dịu ngọt,
hương hoa. Sau cùng niềm vui ấy cũng hoàn tất ở một
giai đoạn lui về để chiêm ngắm đàn con cháu tiến lên
tiếp tục. Giai đoạn lùi về phía sau quan trọng cũng như
tiến lên phía trước.
Trong lúc lùi về ấy, thu xếp lại những gì chưa trọn vẹn,
sống những khía cạnh chưa bao giờ thực hiện. Có thể
đón nhận để người xẻ thân làm gỗ, trở nên chiếc bàn,
chiếc ghế và cả những khi trở nên củi đốt để mang hơi
ấm cho người trước khi về làm bụi tro.
Bạn thân mến!
Một cuộc đời hoàn tất không ngừng để đi vào viên mãn.
Như hạt giống nảy mầm ra khỏi chính mình để sống
với anh chị em và với chính mình. Lớn lên cùng với
cuộc đời cùng gánh trách nhiệm với nhau để làm tươi
trẻ tâm hồn, an vui, hưởng niềm vui hạnh phúc qua
những lao nhọc. Và cuối cùng trở nên một lần nữa
những gì chưa thể dâng hết để về với bụi tro, trước khi
hóa thân thành linh thiêng vào cõi thiên thu.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Suốt cuộc đời này bạn hãy nhớ …

– Đừng giành thời gian quan tâm đến việc/người vô
bổ.
4. ĐỪNG TỪ BỎ.
– Đừng trách móc bản thân vì sai lầm đã qua.
– Đừng chạy trốn rắc rối của mình.
– Đừng đổ lỗi cho người khác về sai lầm của bạn.

Nhiều
người
thường đổ thừa cho hoàn cảnh, nhưng chính họ đang
“đạo diễn” cho vở kịch cuộc đời họ.
Hãy đứng lên và bước những bước thật mạnh mẽ và
mang theo cả đau đớn hay hạnh phúc trong quá khứ.
Như thế thì mới thật sự gọi là cuộc sống.
1.
ĐỪNG
NGẠI
MẠO
HIỂM.
Mạo hiểm giúp bạn khám phá nhiều thứ mới. Bạn có 3
lần đi bộ vòng quanh thế giới. Cho dù bạn chỉ đi “thật”
được 1/3 thế giới thôi, bạn cũng đã có 1 kho những câu
chuyện hay ho để kể cho cháu chắt chút chít của mình
rồi đó. Hãy quyết định bạn sẽ đi phượt, leo núi vào dịp
nghỉ lễ nào đó.
2. ĐỪNG SO SÁNH:
Chắc chắc đã từng có ít nhất 1 lần bạn cảm thấy tự tin
và thoải mái với bộ đồ mình đang mặc. Là khi bạn
thấy nó “không đụng hàng”, như sinh ra để dành cho
bạn đúng không? Cả cuộc đời 600 bộ đồ lận đó nha
Bạn khác biệt hoàn toàn với 17 triệu người sinh cùng
ngày với bạn. Vì thế:
– Đừng cố gắng “làm người khác”.
– Đừng phí thời gian giải thích bản thân cho người
khác.
– Đừng cố cạnh tranh với tất cả mọi người
– Đừng tự nói dối bản thân.
3. ĐỪNG ĐÓNG KÍN LÒNG MÌNH
Đừng nói ta không có thời gian yêu ai hay lí do
“không hợp”. Vì biết đâu đôi khi những lí do kiểu vậy
sẽ “giết chết” một tình yêu tuyệt vời thì sao. Bạn cần
tìm ra 1 nửa thực sự.
Nhưng khi bạn cảm thấy băn khoăn, mông lung:
– Đừng vì quá cô đơn mà cầm nhầm bàn tay khác.
– Đừng vì quá nhớ mà tựa nhầm bờ vai khác.
– Đừng trả lời khi buồn, đừng hứa khi vui và đừng
quyết định khi giận.

– Nếu có lỡ lầm đường lạc lối. Đừng lợi dụng nó để
buông thả. Nếu cùng một thất bại, nhưng một người
vượt qua, còn một người sa đọa. Bạn sẽ tôn trọng và
chấp nhận ai.
Nhiều người thường đổ thừa cho hoàn cảnh, nhưng
chính họ đang “đạo diễn” cho vở kịch cuộc đời họ.
Hãy đứng lên và bước những bước thật mạnh mẽ và
mang theo cả đau đớn hay hạnh phúc trong quá khứ.
Như thế thì mới thật sự gọi là cuộc sống.
Còn bạn ? Bạn mong muốn điều gì trong 4 điều
trên hay điều gì khác ?
Sưu tầm
======================================
Vui Cười:

Tin… vịt cồ
Đêm 24 rạng ngày 25 tháng 12 năm
ngoái, gần trụ sở ngân hàng
America, tổ tuần tra nhân dân
phường X tóm được một người đàn
ông say bí tỉ, hai tay ngật ngưỡng ôm
một cây thông Noel to đùng. Khi
được hỏi tại sao giờ này còn không
về nhà mà còn lảng vảng ở khu vực
nhạy cảm. Anh ta đã lè nhè đáp: “Tôi
cũng muốn về lắm, một ai đó hãy giúp
tôi ra khỏi khu rừng này với!”.
*
(Peter Lê, Sưu tầm)

