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

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM B
NGÀY 23/9/2018

Cha xứ: William Allegretto , C.M.
Điện thoại: 215. 341 1313

Bài đọc: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16 – 4,3; Mc 9,30-37

Cha phó: Jos. Linh Nguyễn,C .M.
Điện thoại: 929 426 0349

ĐC: (Tv 53)

Chương trình phụng vụ:
Lễ từ thứ Hai tới thứ Sáu

Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

THTM: Alleluia-Alleluia. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà

kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của
Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Alleluia

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 cộng đoàn tham dự.
Chương trình lễ ngày Chúa Nhật:
Thứ Bảy:
5:30PM -- tiếng Anh
Chúa Nhật:
8:30AM – tiếng Anh
11:00AM -- tiếng Anh

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B
“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục
vụ mọi người.” (Mc 9,35)
Suy niệm: Đi theo Chúa Giê-su, nhưng lòng các môn đệ vẫn ấp ủ giấc mộng công
hầu khanh tướng khi Thầy mình được vinh hiển. Thỉnh thoảng, ước vọng ấy lộ ra
bên ngoài bằng những cuộc tranh luận gay gắt xem ai sẽ là người đứng đầu nhóm
các ông. Thậm chí lần này các ông cãi nhau về chuyện làm lớn ấy ngay khi đi
đường. May mắn cho các ông vì Thầy các ông, Chúa Giê-su, là người tế nhị, nhân
hậu, và kiên nhẫn, Ngài đợi đến nhà mới hỏi các ông và nhân đó, dạy cho các ông
một bài học về làm lớn theo cái nhìn của Nước Trời. Trước hết, Ngài nhắc các ông
làm lớn, đứng đầu trong Nước Trời khác xa cung cách thế gian: là người đến trước
mọi người và về sau mọi người, để phục vụ. Thứ đến, Ngài minh họa bằng hình
ảnh một trẻ thơ: phục vụ những người bé mọn là phục vụ chính Ngài.

1:30PM -- tiếng Việt Nam
6:15PM -- tiếng Spanish
Các sinh hoạt Cộng Đoàn:
12:15pm -- TNTT sinh hoạt và ca đoàn

Mời Bạn: Ở đời, ai cũng có cao vọng muốn làm lớn, có uy quyền, có tiền để điều
khiển, sai khiến người khác. Vì cao vọng ấy, ta dễ tranh cãi, xâu xé, đối xử với
nhau cách bất công, thậm chí độc ác. Theo Lời Chúa dạy, bạn hãy sống hiền hoà,
khoan dung, mềm mỏng, khiêm nhường trong việc phục vụ Chúa và tha nhân.

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 $5,957.00

Xin chân thành cám ơn

Sống Lời Chúa: Hãy tự nguyện sống tinh thần khiêm nhường phục vụ tha thân,
nhất là người bé mọn, để mỗi ngày giống Đức Giê-su, Đấng hạ mình rửa chân các
môn đệ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết quyết tâm phục vụ Chúa và tha nhân hết
tình, hết mình trong khiêm tốn. Đồng thời biết nhìn ra và dứt bỏ tính ganh ghét, tự
cao, để luôn, bao dung và chan hòa với mọi người. Amen.
(trích Năm phút suy niệm lời Chúa)

Đọc Sách

Dâng của lễ

T.T.V. Thánh Thể

23/9/18

Nguyễn Mai Thu, Phạm Đông Triều, Bùi Vũ Huệ

Hội người cao tuổi

Hội người cao tuổi

30/9/18

Phạm Thị Cầm, Tống Kim Cương, Nguyễn Mai Thu

Gđ AC Trạng Hạnh

Cần, Sức, Kiên, Long

7/10/18

TNTT

TNTT

Đổi, Vy, Liên, Chấn

Ngày

Ban hướng dẫn

Đội Giúp Lễ

23/9/18

Thiệu, Tự, Tuyến, Dũng, Huy, Thanh

Eric Hồ, Justin Nguyễn, Thái Phụng, Wylie Phú, Kathy Phụng

30/9/18

Triều, Phước, Nghĩa, Cảnh, Huy Nguyễn

Zeno Phú, Khoa Vũ, Jimmy Ng, Kim Lê, Jenny Trần

7/10/18

Đô, Tín, Mao, Minh, Duy

Daniel Cao, Khôi Bùi, Johnathan Bùi, Laura Trương, Kim
Nguyên

THÔNG TIN CỘNG ĐOÀN
Ngày 27 tháng 9 (thứ Năm) là lễ kính thánh VINH
SƠN PHAO-LÔ, Đấng Sáng Lập Tu Hội Truyền Giáo
Thánh Vinh Sơn và Tu Hội Nữ Tử Bác Ái. Ngài nổi
tiếng trong việc bác ái phục vụ người nghèo và
truyền giáo, nên vào năm 1885 Đức Giáo Hoàng Lêô
XIII đặt ngài làm bổn mạng tất cả các hiệp hội Bác
ái trên toàn thế giới. Nhà thờ có thánh lễ kính
thánh Vinh Sơn vào lúc 8:00 thứ Năm, kính mời tất
cả quý ông bà anh chị em tham dự (thánh lễ cho tất
cả các sắc tộc).
Kết quả xổ số gây quỹ cho tiệc 90 năm thành lập
giáo xứ:
+ Giải nhất: ticket# 684157 ----- $250.00
+ Giải nhì: ticket# 497311 ----- $100.00
+ Giải nhì: ticket# 319600 ----- $100.00
+ Giải ba: ticket# 320046 ----- $50.00
+ Giải ba: ticket# 319413 ----- $50.00
+ Giải ba: ticket# 320415 ----- $50.00
Thành lập “ban tiền giỏ” của mỗi sắc tộc:
Để cho công bằng và minh bạch trong vấn đề tiền
bạc của giáo xứ, cha Bill muốn mỗi sắc tộc có một
nhóm thiện nguyện tham gia vào Ban tiền giỏ của
giáo xứ. Cha xứ gợi ý chọn một số bác trong Hội
Cao Niên. Xin các bác giúp đỡ cho giáo xứ.
Thiện nguyện viên chở người già đi lễ (ai có nhu
cầu xin liên lạc với các anh chị sau):
Anh Dũng (336 899 3079)
Chị Jenny (336 420 4894)
Chú Cảnh (336 899 9580)

Dạy tiếng Việt cho các em trong cộng đoàn bắt đầu
vào tuần sau.
2018 “Greensboro Crop Walk” gây quỹ cho người vô
gia cư: xin cộng đoàn ủng hộ tiền giúp người
nghèo vô gia cư bằng cách ủng hộ tiền sau mỗi
Chúa Nhật (bỏ vô giỏ cuối nhà thờ) và đăng ký
tham gia đoàn đi bộ ngày Chúa Nhật, 14 tháng 10.
Các ngày lễ trong tuần:
9/23: Chúa Nhật 25 thường niên B.
9/24: thánh Pacifico Severino.
9/25: thánh Elzear và Delphina.
9/26: thánh Crosmaso và Damiano.
9/27: THÁNH VINH SƠN PHAO-LÔ.
9/28: Thánh Venceslao.
9/29: Các tổng lãnh thiên thần MICAE-GABRIENRAPHAEN, lễ kính.
RAO HÔN PHỐI:
Anh ĐAMINH NGUYỄN VĂN CƯỜNG,
Con ông Đaminh Nguyễn Văn Hoàng
Và bà Maria Vũ Kim Đính
ngụ tại 9 Compton Ct Greensboro NC 27401
dự định kết hôn với
Chị MARIA HỒ KIM THỦY
Con ông Phê-rô Hồ Văn Tím
Và bà Maria Trương Thị Hà
Ngụ tại 2217 Bolivar Dr, Arling Tx 76002
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho hai anh chị.
Nếu cộng đoàn có thông tin gì có thể gây ngăn trở

cho việc thành hôn xin cho các cha hữu trách được
biết. Xin cám ơn cộng đoàn.

