hiệp thông
BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐÒAN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

Chúa Nhật 34 Thường Niên • Năm Phụng Vụ C
Ngày 20 Tháng 11 Năm 2016 • Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn

VUA VŨ TRỤ,
VUA LÒNG TÔI
Suy niệm: Vũ trụ có thể quan sát được
bằng các kính thiên văn hiện đại gồm trên
một trăm tỉ thiên hà. Trong số hàng trăm
tỉ đó, bằng mắt thường ta chỉ có thể nhìn
thấy một dải Ngân Hà như một vệt sáng
mờ mờ. Mặt trời và các hành tinh của nó
chỉ là một trong số hàng trăm tỉ thành
phần của dải Ngân Hà này mà thôi. Trong
vũ trụ, Trái Đất và con người thật là bé nhỏ.

Vậy mà, Chúa Giê-su, Vua Vũ Trụ đã chấp
nhận đến và chết để cứu độ loài người.
Ngài không phải là vị Vua của các vì tinh
tú xa xôi, mà Ngài là Vua Toàn Năng, Đấng
muốn và có quyền năng đưa con người vào
hưởng hạnh phúc trong Vương Quốc vĩnh
cửu của Ngài.
Mời Bạn: Vào lúc tưởng như thất bại thê
thảm nhất của Chúa Giê-su, thì một kẻ
gian phi lại tin Ngài: “Ông Giê-su ơi, khi
ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!”
Không một lời tuyên xưng đức tin nào
mạnh mẽ bằng lời của anh ta vào lúc này.
Chúa đã tuyên bố cho anh được ở trong

BAN ĐIỀU HÀNH & MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN
Linh Mục Chánh Xứ: 		
Cha John Henderson		
Linh Mục Quản Nhiệm: 		
Cha Giuse Đặng Hoàng Nhật
Linh Mục Hưu Dưỡng:		
Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
Chủ Tịch Cộng Đoàn:		
Anh Bùi Lợi		
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:		
Anh Phạm Đình Hiếu		
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:		
Anh Nguyễn Tấn Trực
Thủ Quỹ & Tài Chánh: 		
Anh Nguyễn Văn Bình
Đại Diện Cộng Đoàn VN với GX Mỹ
Anh Phạm Tuấn		
Thư Ký:				Chị Lê Thị Anh Thư
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:		
Chị Nguyễn Anna Dung
Ca Đoàn Hương Chiều 		
Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:
HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :		
Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:
Anh Nguyễn Tín
Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:		
Thầy Phạm Tuấn

Nước Trời với Ngài.
Chia sẻ: Bạn nghĩ gì về kiểu nói : vua nhạc,
vua hài, vua xe, vua tốc độ…? Cho người
khác biết bạn có một vị Vua là Vua Giê-su,
bạn có cho đó là điều cần thiết không? Làm
bằng cách nào?
Sống Lời Chúa: Làm một cử chỉ thần phục
để thể hiện bạn tôn nhận Chúa Ki-tô là Vua
của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để
những giá trị trần gian lôi cuốn con xa
Chúa. Nhưng hãy giúp con biết tuyên xưng
Ngài là Vua của lòng con, để cả cuộc sống
con luôn luôn hướng về Ngài.

LIÊN LẠC
Linh Mục Quản Nhiệm:
503-548-8989
			hoangnhat66@yahoo.com
Ban Mục Vụ:		
503-730-7254 				
			cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:		
503-770-0811

MỤC VỤ & SINH HOẠT
Thánh lễ: Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: 1 tới 1:20 truớc Thánh lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm,
hoặc xin hẹn với quý Cha.
Rửa tội: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
Hôn phối & Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bẩy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA
ĐỨC THÁNH CHA • THÁNG 11/2016
• Ý chung: Cầu cho số đông người di cư và

tị nạn, được các quốc gia đón tiếp và trợ giúp,
trong nỗ lực thể hiện tình liên đới với họ.
• Ý truyền giáo: Cầu cho tại các giáo xứ, các
linh mục và giáo dân cộng tác nhiệt thành với
nhau để phục vụ cộng đoàn.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

20/11: CN 34 Thường Niên-Lễ Chúa Ki Tô Vua
21/10: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ
22/11: Th. Cêcilia, tntđ - Lễ Nhớ
23/11: Thứ Tư trong tuần 34 TN
24/11: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thanksgiving Day- USA
25/11: Th. Catarina Alexandria, tntđ
26/11: Thứ Bẩy trong tuần 34 TN
27/11: CN I Mùa Vọng
Giáo
hội nghèo
THÔNG
CÁOđói.

LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN THÁNG 11
• Thứ Năm 24/11/2016: Lễ Thanksgiving
cho 3 cộng đoàn vào lúc 9 giờ sáng.
• Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng: từ
thứ Năm, 1 tháng 12 - thứ Bảy 3 tháng
12 do Cha TôMa Kiệt từ California phụ trách
•Thánh lễ khai mạc- thứ Năm 1/12/2016
lúc 6:30pm.
•Giảng phòng chung - tối Thứ Năm, Sáu, Bảy
1, 2, 3/12/2016 - Bắt đầu từ 7 giờ tối
•Tĩnh tâm cho giới trẻ trưa thứ Bảy
3/12/2016 - Bắt đầu từ lúc 12 giờ trưa
•Giải tội cho toàn cộng đoàn sẽ vào trưa thứ
Bẩy 3/12 lúc 2 giờ chiều tại Cafeteria
• Ghi danh Ban Đọc sách:
Quí vị nào muốn tham gia vào ban Thừa Tác
Viên Lời Chúa cho năm tới 2017, xin liên lạc
trực tiếp với cô Dung, hạn chót ghi danh là 4
Tháng 12, 2016 (December 4).
• Ghi Danh Ban Dâng Hoa:
a. Quí vị nào muốn con em mình tham gia
Dâng Hoa cho Thánh Lễ Mững Đức Mẹ Maria
là Mẹ Thiên Chúa (1/1/2017) và Thánh Lễ Tết
Nguyên Đán (29/1/2016) - Xuân Đinh Dậu.
Xin ghi danh với cô Dung (ca đoàn), Hạn chót
ghi danh là 4 Tháng 12, 2016 (December 4).

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : 2Sm 5,1-3.
Đoạn này thuật lại cuộc phong vương lần
thứ hai cho Đavít. Sau khi vua Saulê chết,
tiên tri Samuel đã nhân danh Thiên Chúa
xức dầu cho Đavít để ông làm vua các chi
tộc ở Giuđêa. Từng bước một Đavít đã trở
nên vua của 12 chi tộc Israel. Nhờ bản
lĩnh hiếm có, ông đã giữ cho Israel được
thống nhất.
+ Bài đọc 2 : Cl 1,12-20.
Thánh Phaolô trích dẫn một bài thánh
thi trình bầy địa vị của Đức Giêsu Kitô.
cho tín hữu Côlôssê như sau :
- Phải cảm tạ Thiên Chúa Cha, Đấng đã
qui tụ họ về Vương quốc của Con Người.
- Địa vị tối thượng của Đức Kitô : Ngài vượt
trên vũ trụ vì Ngài là Đấng sinh thành ra
vũ trụ và cùng đích của muôn loài.

- Đức Giêsu là nguồn mạch cứu độ vì Ngài
đã làm hòa vũ trụ với Thiên Chúa.
+ Bài Tin mừng : Lc 23,35-43.
Trong bài trình thuật này, thánh Luca mô
tả Đức Giêsu chịu treo trên thập giá với
đám khán giả hỗn độn.
Bên cạnh Ngài là hai tên trộm : một tên
hùa theo đám đông chế nhạo Ngài, tên
kia thì công nhận Ngài là vua.
Hình ảnh nói lên hai tên trộm lành và dữ
này cho ta thấy rằng ơn cứu độ đến từ
Đấng bị đóng đinh. Việc Đức Kitô nhận
người trộm lành vào vương quốc Ngài, là
dấu chỉ tất cả các tín hữu tin vào Chúa sẽ
được vào Nước Trời.
Qua cái chết của Đức Kitô,Thiên Chúa đã
làm cho Đức Kitô trở nên nguồn suối ơn
cứu chuộc cho cả và loài người ta.

Đức Giê Su là Vua Vũ Trụ
Hôm nay, Chúa nhật cuối năm Phụng
vụ, Giáo hội dành để biệt kính Đức Giêsu
Kitô, Vua vũ trụ. Như vậy, năm Phụng
vụ được mở đầu bằng 4 Chúa nhật Mùa
Vọng, chuẩn bị đón nhận Con Chúa giáng
trần; và Chúa nhật 34 thì tôn kính Đức
Giêsu là vua cao cả của vũ hoàn. Nhưng
danh hiệu và vương quyền của Ngài như
thế nào ? Dù Kinh Thánh kể rằng Ngài là
“dòng dõi” vua Đavít, nhưng phải chăng
Ngài cũng chỉ tương tự như Đavít ?
Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca
mô tả cảnh Đức Giêsu bị treo trên cây
thập giá giữa hai tên trộm cướp và bị
mọi người nhạo báng. Hình ảnh này tạo
cho ta một cảm tưởng rằng Ngài dường
như bị thất thế, bị kết án như một tên tử
tội, bị lăng mạ bởi chính các “thần dân”
của mình. Nhưng với con mắt đức tin
chúng ta thấy chính lúc ấy là lúc thành
công, chính trong lúc ấy Ngài được Chúa
Cha phong vương cho Ngài và Ngài đã
làm lễ đăng quang trên chính thập giá
đó. Ngài đã thành công ở chỗ hy sinh
mạng sống mình để cứu chuộc loài
người, đã hòa giải nhân loại với Thiên
Chúa. Đức Giêsu đã được Thiên Chúa Cha
phong làm vua vũ trụ và dĩ nhiên cũng
là vua lòng mọi người. Chúng ta chỉ có
hai thủ lãnh để theo : một là Chúa Giêsu,
hai là ma qủi. Chúng ta phải chọn một

trong hai, hoặc là vị này hoặc là vị kia, là
Chúa hay là ma qủi. Vậy chúng ta phải
theo vị thủ lãnh nào ? Chắc chắn chúng ta
chọn Đức Giêsu là vua bởi vì tất cả chúng
ta đã được chịu phép rửa tội. Qua phép
Rửa tội, mỗi người chúng ta được thông
phần cái chết và sự sống của Chúa Giêsu,
được tham dự vào chức năng làm vua của
Chúa Kitô.
Giáo hội đặt lễ Chúa Kitô Vua vào cuối
năm phụng vụ như một lời tuyên xưng
rằng Chúa là một Vương tướng mà chúng
ta hết thảy quân đội dưới bóng cờ Ngài,
và Ngài hướng dẫn tất cả về cùng Chúa
Cha. Ngài đã chịu đau khổ nhưng Ngài đã
toàn thắng trong vinh quang.
Ngày xưa, trên đầu cây thánh giá có một
tấm bảng ghi :”Đây là vua dân Do thái”,
khiến người ta qua lại mỉm cười khinh
chê. Ngày nay cả Giáo hội tôn vinh, giữa
công trường thánh Phêrô, có một cột đá
khổng lồ cao 25 mét, ngày xưa ở một đền
bụt thần được đưa về đây để tượng trưng
cho sự toàn thắng của Chúa Cứu thế, dưới
cây thánh giá có khắc ba hàng chữ bằng
tiếng La tinh :
CHRISTUS VINCIT: Chúa Kitô toàn thắng.
CHRISTUS REGNAT : Chúa Kitô quản suất.
CHRISTUS IMPERAT : Chúa Kitô thống trị.
Đó là những lời tung hô của Giáo hội
trong ngày lễ hôm nay.

