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        Tel (630) 913-4849  
Tr. HĐMV: Nguyễn H. Dzũng 
        Tel (919) 602-5559  
Phó Nội Vụ: Vũ Ngọc Thái 
        Tel (919) 757-5194 
Phó Ngoại Vụ: Nguyễn T. Bình 

        Tel (919) 607-0981 
Tr. HĐTC: Phạm Quang Hiến 
        Tel (919) 272-1162 

Phó HĐTC: Nguyễn Hương Kelly 

        Tel (919) 538-5524 

Thư Ký: Hoàng Thục Vi 
        Tel (919) 757-6895 
  
ĐOÀN THỂ & BAN NGÀNH  
Ban TTVTT: Nguyễn Hiển 

        Tel (919) 369-3333 
Ban Giúp Lễ/Lễ Nghi: Cao Tâm  
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Ban Lời Chúa: Vũ Ngọc Thái 
        Tel (919) 757-5194 

Ban Trang Trí: Trịnh Dzung 

        Tel (919) 619-6107 

Đoàn TNTT: Nguyễn Khoa 
         Tel (919) 961-9811 
Đoàn LMTT: Nguyễn Bá Lộc 

        Tel (919) 527-9660 
Ca Đoàn Cecilia: Phạm Q. Vinh 

        Tel (919) 491-2462 

Ca Đoàn Ave Maria: Nguyễn Thanh Bình 
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Ca Chúa Hài Đồng: Mary Nguyễn Trinh 

        Tel (804) 873-5711 

Hội CBMCG: Nguyễn K. Oanh 
        Tel (919) 649-7456 
Hội Bác Ái: AC. Nguyễn Hiển & Tú 

        Tel (919) 369-3333 
Ban Giáo Dục: Trịnh H. Anh 

        Tel (919) 619-6106 

Ban Giáo Lý: Hoàng Thục Vi 
        Tel (919) 757-6895 

Ban Việt Ngữ: Nguyễn Đông Anh 

        Tel (919) 247-6957 

Hội Phụ Huynh: Trần Huệ 
        Tel (919) 274-8236 
Ban Kinh Tài:  
        Tel (919)  
Ban Kiến Thiết:  
        Tel (919)  
Ban Điện: Trịnh Tâm 
        Tel (336) 964-2074 
Ban Trật Tự: Ngô Chí Quân 

        Tel (919) 389-4559 
 

Thông tin ngày 15 tháng 12  năm 2019 
 

Mừng Chúa Giáng Sinh chúng ta cùng nhau suy niệm Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong 

thánh lễ Vọng Giáng Sinh 24/12/2018 (Phần I) 
 

      Ông Giuse cùng với người phối ngẫu của mình, lên đường đến thành vua Đavít gọi là 

Bêlem (Lc 2: 4). Tối nay, chúng ta cũng đến Bêlem để khám phá mầu nhiệm Giáng Sinh. 

      Bêlem: danh từ này có nghĩa là nhà bánh. Trong “ngôi nhà” này, ngày hôm nay, Chúa 
muốn gặp gỡ cả nhân loại. Ngài biết rằng chúng ta cần lương thực để sống. Tuy nhiên, Ngài 

cũng biết rằng những loại dưỡng chất của thế giới này không làm thỏa mãn con tim. Trong 
Kinh thánh, tội lỗi nguyên thủy của loài người liên quan chính xác đến việc ăn uống: nguyên 
tổ của chúng ta đã “cầm lấy trái cây và ăn”, Sách Sáng thế (xem 3: 6) cho biết như thế. Họ đã 

cầm lấy và đã ăn. Nhân loại trở nên tham lam và mê ăn uống. Trong thời đại của chúng ta, đối 
với nhiều người, ý nghĩa cuộc sống hệ tại ở việc chiếm hữu một cách dư thừa vật chất. Dấu ấn 

của lòng tham vô độ được ghi đậm trong toàn bộ lịch sử loài người, ngay cả ngày hôm nay, 
khi thật nghịch lý thay, một thiểu số ăn uống xa xỉ trong khi quá nhiều người chẳng có lương 

thực cần thiết hàng ngày để sống còn. 

      Bêlem là bước ngoặt làm thay đổi tiến trình của lịch sử. Ở đó, Chúa, trong “nhà bánh”, được 
sinh ra trong máng cỏ. Như thể Người muốn nói: “Này là Thầy, là phần lương của các con”. 

Người không chiếm hữu, nhưng Người cho chúng ta ăn; Người không trao cho chúng ta một 
của ăn đơn thuần, nhưng là chính Người. Ở Bêlem, chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa 

không lấy đi sự sống, nhưng trao ban sự sống. Đối với chúng ta, những người từ thuở chào đời 
đã quen với việc cầm lấy và ăn, Chúa Giêsu bắt đầu nói: “Hãy cầm lấy mà ăn. Này là mình 
Thầy” (Mt 26:26). Cơ thể nhỏ bé của Hài Nhi Bêlem nói với chúng ta một phương thức mới để 

sống cuộc sống của chúng ta: không phải bằng cách ăn uống ngấu nghiến và tích trữ, nhưng 
bằng cách chia sẻ và cho đi. Thiên Chúa làm cho mình ra nhỏ bé để Ngài có thể là lương thực 
của chúng ta. Khi sống nhờ vào Ngài, bánh của sự sống, chúng ta có thể được tái sinh trong 

tình yêu, và phá vỡ vòng xoáy của sự giành giật và tham lam. Từ “nhà bánh’, Chúa Giêsu đưa 
chúng ta trở về nhà, để chúng ta có thể trở thành gia đình của Thiên Chúa, thành anh chị em 

với người lân cận. Đứng trước máng cỏ, chúng ta hiểu rằng lương thực của cuộc sống không 
phải là của cải vật chất mà là tình yêu, không vơ vét nhưng bác ái, không phô trương nhưng 
đơn giản. 
 

      Chúa biết rằng chúng ta cần được nuôi dưỡng hàng ngày. Đó là lý do tại sao Người hiến 
thân cho chúng ta mỗi ngày trong cuộc đời: từ máng cỏ ở Bêlem đến Phòng Tiệc Ly ở 
Giêrusalem. Hôm nay cũng vậy, trên bàn thờ, Ngài trở thành lương thực cho chúng ta; Ngài gõ 

cửa nhà chúng ta, để vào và cùng ăn với chúng ta (x. Kh 3:20). Vào ngày Giáng Sinh, chúng ta 
trên trái đất này đón nhận Chúa Giêsu, bánh từ trời xuống. Đó là một loại bánh không bao giờ 
hư nát, nhưng cho chúng ta ngay từ bây giờ được nếm hưởng trước cuộc sống vĩnh cửu. 
 

      Ở Bêlem, chúng ta khám phá ra rằng sự sống của Thiên Chúa có thể đi vào trái tim của 
chúng ta và ngự ở đó. Nếu chúng ta chào đón món quà này, lịch sử sẽ thay đổi, bắt đầu với mỗi 

người chúng ta. Vì, một khi Chúa Giêsu ngự trong lòng chúng ta, trung tâm của cuộc sống 
không còn là bản ngã hung hăng và ích kỷ của tôi nữa, nhưng là Đấng được sinh ra và sống vì 
tình yêu. Tối nay, khi chúng ta nghe thấy lời hiệu triệu đi lên Bêlem, ngôi nhà bánh, chúng ta 

hãy tự hỏi: Lương thực của cuộc đời tôi là gì, đâu là điều tôi không thể không có? Đó có phải 
là Chúa không, hay là điều gì khác? Sau đó, khi chúng ta bước vào máng lừa, cảm nhận được 
nơi sự nghèo khó của Hài Nhi mới sinh một mùi hương mới của cuộc sống, mùi của sự đơn sơ, 

  
 



chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có thực sự cần tất cả những của cải vật chất và những công thức phức tạp này để sống không? 

Tôi có thể sống mà không cần tất cả các thứ phụ gia không cần thiết này và sống một cuộc sống đơn giản hơn không? Ở 
Bêlem, bên cạnh nơi Chúa Giêsu nằm, chúng ta nhìn thấy những người đã thực hiện một cuộc hành trình để đến đây: Đó 
là Đức Maria, Thánh Giuse và các mục đồng. Chúa Giêsu là lương thực cho cuộc hành trình. Ngài không thích những 

bữa ăn dài, kéo dài hết giờ này sang giờ khác, nhưng thúc giục chúng ta sớm đứng dậy ra khỏi bàn ăn để phục vụ, để là 
lương thực cho người khác. Chúng ta hãy tự hỏi: Vào mùa Giáng Sinh này tôi có chia sẻ cơm bánh của tôi với những 
người chẳng có gì để ăn không? 

 
(Xin đón đọc phần II trong trong Thông tin kế tiếp) 

 J.B. Đặng Minh An dịch Source: Libreria Editrice Vaticana HOMILY OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS Vatican Basilica Monday, 24 

December 2018 
 

Cám Ơn 

      Cha Nguyễn Mạnh Thư đã đến giáo xứ để giúp công việc Mục Vụ trong thời gian qua. 
      Cám ơn quý ông bà và anh chị em, các giáo khu đã đón rước Tượng Đức Mẹ Thánh Du trong dịp Đức Mẹ đến thăm 

giáo xứ.  Cha Đỗ Cao Tùng, cha phó bề trên I của nhà dòng, đã gởi lời cám ơn giáo xứ đã đón rước tượng Mẹ.  Sau hơn 
hai tuần lễ Tượng Đức Mẹ đến thăm giáo xứ đã trở về nhà dòng vào sáng ngày 13 tháng 12.  Trong thời gian Tượng Đức 

Mẹ đến thăm giáo xứ đã ban cho mỗi người, mỗi gia đình và giáo xứ những ơn lành và đã để lại cho chúng ta những tâm 
tình gần gũi của Mẹ con. 
      Cám ơn quý ông bà và anh chị em đã hy sinh thời giờ đến lãnh  

nhận ơn hòa giải để mừng Chúa Giáng Sinh.  Cám ơn quý cha Việt 
Mỹ đã đến giúp anh chị em trong dịp này, cám ơn quý anh chị em 
đã lo bữa ăn tối cho quý cha, sửa  soạn và cộng tác trong chương 

trình hòa giải này. 
      Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành 

xuống trên quý cha và quý vị. 
 

 Chương Trình Mừng Chúa Giáng Sinh 
  
Tối áp 24 tháng 12  

      Thánh Ca lúc 7:40 pm 
      Thánh Lễ lúc 8:00 pm 
      Sau Thánh Lễ có tiệc nhẹ mừng Chúa Giáng Sinh.  Góp gạo ăn 

cơm chung, (ai muốn đóng góp gì xin liên lạc với anh Thái, để cho 
tiện việc) và có hát karaoke mừng Chúa tại hội trường.  Kính mời 
quý ông bà và anh chị em sau lễ ở lại tham dự để mừng Chúa. 
 

Ngày 25 tháng 12 

      Thánh Lễ lúc 10:00 giờ sáng. Có một Thánh Lễ mà thôi. 
      Thánh Lễ tối ngày 24 và Thánh Lễ sáng ngày 25 sẽ có đông người 

đến tham dự, vì thế, xin quý ông bà và anh chị em nếu được trong 
cùng một gia đình chúng ta sắp xếp đi chung xe để bớt chỗ đậu xe. 

Cám ơn quý vị.  
 

Lễ Mẹ Thiên Chúa mùng 1 tháng 1 năm 2020 
      Quan thầy giáo xứ, chúng ta có một Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng.  

Mời quý vị đến sắp xếp thời giờ đến cùng tham dự Thánh Lễ để cầu 
nguyện cho hòa bình thế giới, cầu nguyện cho Giáo xứ và mọi người 
được muôn ơn lành hồn xác trong suốt năm. 

 

 
 

Chương Trình Đóng góp 
xây dựng nhà Chúa  11/17/19 

Ông Bà Nguyễn T Minh 
Quyen và Nguễn Hưu Hai 

$500.00 

Một gia đình (ẩn danh) $200.00 

Ông Bà Mai Thi Mai $200.00 
 

Tiền còn nợ Địa Phận $524.865.00 
 

Cám ơn sự quảng đại của quý vị đã dành 
cho nhà Chúa.  Chắc chắn sự quảng đại này 
sẽ được Thiên Chúa ban tặng lại bằng 
những hồng ân lớn lao hơn. 

THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 

Thánh Lễ Chúa Nhật: 
      Lễ Nhất:                           8:30AM 
      Lễ Nhì:                           10:45AM 
 

Phụng Vụ Trong Tuần: 
      Thứ 3, 4 & Thứ 6, 7:      Thánh Lễ     8:00AM 
      Thứ 5 Hàng Tuần:         Giải Tội       7:00PM 
                                             Chầu TT      8:00PM 
  

Hôn Phối: 
        Xin liên lạc với Cha Xứ trước ít nhất 6 tháng. 
  

Xức Dầu, Chịu Mình Thánh: 
        Xin liên lạc với Cha Xứ. 
  

Xin Lễ: Xin liên lạc Cha/Thư ký 
 

Làm Phép Nhà/Tiệm: Xin Gọi Cha Xứ. 

Rửa Tội Trẻ Em: 
 
        Được cử hành sau thánh lễ Chúa Nhật thứ hai 
của tuần thứ 2 mỗi tháng. 
 

        Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa 
Chuẩn Bị theo Luật Giáo Hội - (GL khoản 851/2). 
         
        Xin liên lạc với Cha Xứ trước ít nhất 1 tháng 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


