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Cha phó: Phêrô Lê Hùng, C.M.

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ KÍNH CHÚA HIỂN LINH - 07/01/2018

Bài đọc: Isaia 60, 1-6. Êphesô 3, 2-3a. 5-6; Matthêu 2, 1–12.
ĐC: Lạy Chúa, muôn dân nước, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.
THTM: All– All: Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên Phương
Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. Halleluia.

Điện thoại: 718. 207 8955

Chương trình phụng vụ:

Kính thưa ông bà và anh chị em,

Lễ từ thứ Hai tới thứ Sáu

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, Thiên Chúa vẫn gửi cho chúng ta những
ánh sao lạ dẫn đường để chúng ta gặp được Chúa. Những biến cố, những
sự việc, những điều xảy ra chung quanh trong xã hội, trong gia đình hay
cộng đoàn đức tin của chúng ta, đó là những dấu chỉ giúp ta gặp được Chúa.
Đứng trước ánh nắng mặt trời với những tia nắng vàng, những cơn gió
thoảng nhẹ, ánh hoàng hôn hoặc những buổi chiều đông tuyết giá. Mặt
trăng chiếu sáng, những ngôi sao, những vì tinh tú trên cao, tất cả làm chúng
ta suy nghĩ, giúp chúng ta hiểu ai đã dựng nên chúng và nhờ đó chúng ta
nhận ra Chúa, tin Chúa và tôn vinh Chúa. Trong kiếp sống con người, tiếng
khóc của trẻ thơ, tiếng cười đùa của thanh niên nam nữ. những nụ cười nở
hoa của tình người giúp chúng ta nhận ra sự kỳ diệu của Thiên Chúa và
chúng ta tin vào Ngài, vào quyền năng tuyệt đối và lòng thương xót của
Ngài. Mọi Kitô đều được mời gọi dùng gương sáng của minh trong cách
sống, nết ở, trong lời nói, cử chỉ, thái độ và việc làm của họ để làm chứng
cho nhiều người biết Chúa, người Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành
những ngọn đuốc sáng, những ngôi sao lạ dẫn đường cho nhiều người tìm
gặp Chúa. Thực tế, ngày nay nhiều chỗ, nhiều nơi trên thế giới, có khi xảy
ra ngay trong đời sống tôn giáo, con người chỉ biết sống cho bản thân và ý
muốn riêng, mạnh được yếu thua, ghen ghét, …tất cả đang bị bao phủ bởi
những lớp mây mù do chiến tranh, thù hận, thì người Kitô hữu chúng ta
được mời gọi trở nên những ngọn hải đăng chiếu soi dẫn đường cho những
con tàu, những người đang lầm lạc, sống trong u tối được trở về và tìm gặp
được Chúa, tin Chúa và đi theo Ngài …Đối xử tốt, biết sống bác ái vị tha
nhân bản là những thái độ, cử chỉ tốt giúp nhiều người nhận ra Chúa và tin
vào Ngài giữa một thế giới nhiều tội lỗi hôm nay.

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. 965.00

Chân thành cám ơn

Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con cùng nhau cử hành Lễ Ba Vua, họ là những
người đã can đảm đứng về phía sự thật và hành động theo con tim tình yêu,
xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa tình yêu để chúng con cũng biết
san sẻ tình thương sự thật đến cho nhiều người. Xin giúp chúng con trở nên
những ánh sao qua những hành động cụ thể, qua việc làm bác ái, qua nụ
cười, lòng quảng đại, lối sống nhân bản, sự cảm thông đối xử với người khác
nhờ đó mọi anh chị em chúng con gặp gỡ hằng ngày sẽ nhận ra Chúa và tin
theo Ngài để họ có được hạnh phúc và niềm vui. Amen.
CĐ. Thánh Gia, Greensboro 06/01/2018 – Peter Lê Hùng, CM.

07/01/18
14/01/18
21/01/18
28/01/18

Ngày
07/01/18
14/01/18
21/01/18
28/01/18

Đọc sách
Thiếu Nhi Thánh Thể
Ac. Ca Đoàn, Bùi Vũ Huệ, Nguyễn Mai Thu
Phạm Tuyền, Phạm Thị Cầm, Trần Thanh Thủy
Quách Hùng, Lưu Thanh Thúy, Phạm Hoàng Vy

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

Dâng của lễ
Thiếu Nhi Thánh Thể
Gđ. Ac. Trần Phước
Gđ. Bác Nguyễn Sức
Gđ. Bác Vũ Tuyết

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

Đội Giúp Lễ
Tiến Phạm, Dương Phụng, Jonathan Bùi, Kathy Phụng, Kim Nguyễn
Dylan Nguyễn, Daryn Nguyễn, Andrew Trương, Laura Trường, Emily
Daniel Cao, Jack Lê, Michael Nguyễn, Ashley Quách, Tracy Lê
Eric Hồ, Justine Nguyễn, Johnny Trần, Kim Lê, Kayla Ngô

Chia sẻ tâm tình với cộng đoàn
Thưa anh chị em, những ngày đầu năm mới 2018
này, cũng là dịp để mỗi người chúng ta cùng nhau
chân thành suy nghĩ, điều chỉnh tâm hồn, để hồi
tỉnh xem điều gì mình còn thiếu sót, điều gì còn
chưa chu toàn, điều gì chưa thực sự tốt, xét từ cá
nhân đến gia đình mỗi người và tập thể cộng đoàn
trong Giáo hội của Chúa, để ta tạ lỗi với Chúa và
tạ lỗi mọi người. Tạ lỗi để nói lên lòng sám hối, ăn
năn và quyết tâm nên thánh. Nguyện xin Chúa
nung nấu tâm tình sám hối đích thực nơi chúng ta
và ban cho chúng ta niềm an bình nội tâm, để
chúng ta cũng biết chia sẻ niềm an bình ấy với
mọi người bằng cảm thông, tha thứ. Đồng thời ta
xin Chúa giúp ta can đảm đứng về phía sự thật,
làm chứng cho sự thật và loại trừ những việc làm
đen tối, sống trong ánh sáng của Chúa Hài Nhi
Giêsu mang đến trong đêm Ngài giáng thế: “Vinh
danh Thiên Chúa trên trời – Bình an dưới thế cho
người thiện tâm”
Một năm mới lại khởi đầu, một hành trình dài lại bắt
đầu. Gọi là dài nhưng nào có dài gì, quay đi quay lại đã
thấy cuối năm, và lại sắp một khởi đầu mới. Cứ thế, cứ
thế,… Có bệnh thì phải chữa trị, thời gian điều trị có
thể dài hoặc ngắn, tùy loại bệnh và tùy mức độ bệnh
nặng hay nhẹ, nhưng vấn đề là phải chữa, càng sớm
càng tốt!
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương
con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa
con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh
ngày đêm (Tv 51:3-5). Amen

Bạn muốn bắt đầu năm 2018 theo một cách khác?

Bạn muốn bắt đầu năm 2018 theo một cách khác? Xin
mời bạn theo các quyết tâm của Đức Phanxicô:
1. Không nói xấu.
2. Ăn hết phần ăn của mình.
3. Bỏ thì giờ ra cho người khác.
4. Mua đồ thanh đạm hơn.
5. Gặp người nghèo bằng xương bằng thịt.
6. Không lên án người khác nữa.
7. Tạo tình bạn với người không đồng ý kiến với mình.
8. Dám dấn thân, chẳng hạn lấy vợ lấy chồng.
9. Có thói quen ‘xin Chúa’.
10. Luôn hạnh phúc.
(phanxico.vn)

Nhận ra Chúa trong lúc đau khổ nhất

Một trong những ký ức của tôi hồi nhỏ là khi tôi nằm
trong nôi kế chị tôi. Tôi nghĩ mình đã thức giấc vì lạnh.
Không gian im lặng, tôi nhớ tôi đã nhìn ra ngoài cửa sổ
và thấy những cành cây trơ trụi đầy tuyết trắng nổi bật
giữa bầu trời màu đỏ. Căn phòng tối tăm, nhưng cửa hé
mở nên thấy được vệt sáng. Tôi không nhớ lúc đó tôi
có khóc hay không, nhưng tôi còn nhớ tôi cảm thấy đơn
độc. Tôi muốn lúc đó có người bước vô phòng và thấy
tôi đã thức. Ngay bây giờ, khi tôi đã trưởng thành, tôi
cố gắng không nhớ lại cảnh đơn độc mà tôi cảm thấy
hồi đó.
Đây không là lần đầu hoặc lần cuối tôi cảm thấy cô đơn
và sợ sệt. Thật khó tin, nhưng tôi nhớ nhiều thứ trong
thời thơ ấu của tôi, một vài điều tồi tệ hơn việc thức
giấc mà không thấy ai. Có nhiều khuôn mặt và nhiều
ngôi nhà đi qua cuộc đời tôi trước khi tôi có một gia
đình đích thực.
Thời gian đau khổ của tôi ngắn ngủi và chắc chắn
không nghiêm trọng như những người khác phải chịu.
Nhưng điều đó đả xảy ra trong những năm đầu đời của
tôi, chắc chắn cũng để lại dấu vết. Khi còn trẻ, tôi tránh
nghĩ về quá khứ và những cuộc trò chuyện liên quan
điều đó vì sẽ khiến tôi không thoải mái. Tôi cầu nguyện
cho người ta, nhưng tôi không bao giờ đối mặt với ký
ức khi cầu nguyện với Chúa. Tôi tin rằng Chúa sẽ yêu
cầu tôi xử lý vết thương lòng trong quá khứ, nhưng cần
đúng lúc.
Bây giờ, khi tôi đã có con cái, thời gian đó trở nên gần
gũi hơn. Khi đứa con nằm trong nôi khóc đòi tôi, tôi
phải chạy nhanh tới để nó biết có tôi đến với nó. Tôi
cũng lo nó sẽ cảm thấy đơn độc như mẹ nó ngày xưa,
vì tôi không có cơ hội gắn kết với ai. Tôi chưa sẵn sàng
đối mặt với những điều đó, nhưng một câu hỏi được
đặt ra cho tôi từ những người hướng dẫn tôi.

Khi nào Chúa Giêsu ở trong những nỗi đau khổ này?
Tôi chưa bao giờ cân nhắc điều này trước khi được hỏi,
nhưng điều đó khơi lại ký ức theo cách vừa ngọt ngào
vừa cay đắng. Tôi không biết tại sao Thiên Chúa lại
đứng bên cạnh tôi khi tôi còn là một đứa trẻ mà phải
trải qua những điều đó. Tôi tìm kiếm Ngài mà không
thấy theo cách thức hữu hình. Nhờ đức tin, tôi biết rằng
Ngài vẫn có đó, nhưng tôi không thể giải thích lý do tại
sao. Rồi tôi nhìn vào cách Chúa Giêsu chịu đau khổ.
Ngài bị treo trên Thập Giá, nhưng Ngài bị oan. Ngài là
Con Thiên Chúa kia mà! Chúa Cha có thể giải thoát
Ngài khỏi sự đau khổ dữ dội như vậy. Nhưng không,
Đức Kitô đã bị treo trên Thập Giá ba giờ. Ngài hiện
diện nơi Người Mẹ của Ngài. Ngài hiện diện nơi người
môn đệ yêu dấu. Ngài hiện diện nơi bà Maria
Mađalêna. Họ đứng bên chân Thập Giá và ngước nhìn
Chúa Giêsu. Họ không la hét hoặc phản đối khi những
chiếc đinh nhọn đâm thâu tay chân Chúa Giêsu. Trong
nỗi đau khổ tột cùng, họ vẫn đứng bên Ngài để Ngài
không cô đơn. Chúa Cha cũng ở đó với Ngài, khi Ngài
hoàn tất sứ vụ cứu độ nhân loại.
Đó là cách Thiên Chúa chọn để hiện diện trong những
niềm đau và thập giá chúng ta vác. Những nỗi đau khổ
này phân cách chúng ta với Thiên Chúa, nhưng Ngài
muốn chắc chắn rằng lời kêu than của chúng ta không
hề vô ích. Cuộc khổ nạn, sự đóng đinh, sự chết và sự
phục sinh của Đức Kitô là lời hứa mà Thiên Chúa
không chỉ ở bên cạnh chúng ta, mà nỗi đau khổ của
chúng ta sẽ là sự hướng dẫn hoàn hảo để hoàn tòn kết
hiệp với Ngài. Chúa Cha chỉ yêu cầu chúng ta cố gắng
nhận ra Ngài luôn hiện hữu trong những lúc đen tối
nhất của cuộc đời chúng ta.
Tôi nhận thấy rằng có còn hơn không. Tôi đã bắt đầu
nhận ra rằng Thiên Chúa xuất hiện trong những lúc tôi
gặp khó khăn, nhưng tôi cảm thấy rằng có nhiều lúc
Ngài có vẻ như không xuất hiện. Cũng có những lần tôi
biết Ngài lắng nghe tôi, nhưng tôi không thể diễn tả nỗi
khổ của tôi. Đó là lúc tôi nhận biết rằng tôi chỉ có thể
trao mọi gánh nặng cho Lòng Thương Xót của Ngài và
nhớ tới lời Ngài đã hứa với dân Ngài: “Chính Ta biết
các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch
thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có
một tương lai và một niềm hy vọng. Bấy giờ các ngươi
kêu cầu Ta, các ngươi đến cầu nguyện với Ta, Ta sẽ
nhận lời các ngươi. Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi
sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta, Ta sẽ cho
các ngươi được gặp” (Gr 29:11-14a).
TRẦM THIÊN THU (IgnitumToday.com)

Cuộc tranh luận về nền văn hóa súng ống tại
Hoa Kỳ
Sáng ngày lễ Giáng Sinh 25 tháng 12. 2017, trong
khi dân chúng đang tụ tập mừng lễ tại các nhà thờ

riêng về quyền sở hữu và mang vũ khí. 40% các
vụ mua bán súng là phi pháp. Các tổng thống Hoa
Kỳ liên tục lặp lại các lời hứa về kiểm soát súng
nhưng đều thất bại trước các tổ chức mua bán vũ
khí.

một bọn trộm trộm đã đánh cắp 31 khẩu súng từ
một cửa hàng ở Clarksville, Tennessee.
Các nhân viên đã tức tốc chạy đến cửa hàng
Double Tap Tactical chưa đầy sáu phút sau khi
được báo động, nhưng các tên trộm đã thoát
thân.
Các camera của cửa hàng cho thấy 3 tên trộm đã
phá cửa chính bằng búa. Sau đó, 3 tên trong
những chiếc áo khoác trùm đầu đã đập vỡ các
cửa kính của các gian trưng bày trước khi lùa vào
những túi lớn các loại vũ khí.
Tổng cộng, những tên trộm đã đánh cắp 25 khẩu
súng ngắn bán tự động, 3 súng lục ổ quay và 3
khẩu súng trường.
Vụ trộm súng ống này đã làm bùng lên cuộc tranh
luận về quyền sở hữu và mang vũ khí tại Mỹ.
Nền văn hoá súng ống đã ăn sâu trong xã hội Hoa
Kỳ. Quyền sở hữu và mang vũ khí được bảo vệ
bởi tu chính án thứ hai của hiến pháp Hoa Kỳ.
Ước tính một phần ba các gia đình ở Mỹ có vũ
khí.

Vui Cười:

Bí quyết sống thọ 100
Trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 100 của mình, ông
Henry vẫn còn rất khỏe mạnh và minh mẫn, được
nhiều người vây quanh ngưỡng mộ:
– Thưa ông, ông có thể chia sẻ bí quyết để có thể
sống thọ và khỏe mạnh như ông không?
Ông Henry tự hào đáp:
– À, chẳng có bí quyết gì ghê gớm, tôi luôn duy trì
tập luyện chạy bộ mỗi ngày trong suốt 70 năm qua.
Mọi người kinh ngạc:
– Làm sao ông có thể duy trì thói quen tập luyện
trong một khoảng thời gian dài như vậy?
Ông Henry đáp:

lưu hành. Đến nay, 30,000 người được ghi nhận

– 70 năm trước, tôi gặp và kết hôn với vợ của mình.
Ngay từ những ngày đầu hôn nhân chúng tôi đã
thống nhất với nhau, nếu xảy ra cãi cọ, người nào
sai thì phải ra ngoài chạy bộ.

đã chết vì súng do tự sát hay các cuộc nổ súng

– ???

Hoa Kỳ được coi là một kho vũ khí lớn nhất thế
giới với 270 triệu đến 310 triệu khẩu súng được

giết người hàng loạt.
Các cuộc tranh luận về kiểm soát súng hầu như
không đi đến đâu và một tiểu bang lại có một luật

(Peter Lê, Sưu tầm)

