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

Chúa Nhật 3 Mùa Chay • Năm Phụng Vụ A
Ngày 19 Tháng 3 Năm 2017 • Tháng Kính Thánh Giuse

DẪN NƯỚC
VỀ LÀNG
Suy niệm: Nhiều thôn bản miền núi lắp
đặt ống dẫn nước tự chảy từ khe suối về
cho dân làng. Người phụ nữ Samaria ra
giếng múc nước và tại đó chị đã gặp và
trao đổi với Chúa Giêsu. Chị đã khám phá
ra Ngài như nguồn suối nước hằng sống.
Và suối nước thiêng đó đã được chị dẫn
về làng nên “có nhiều người Samari trong
thành đó đã tin vào Đức Giêsu và lời chị
làm chứng.” Đừng quên người dẫn nước

này là một phụ nữ đã có năm đời chồng và
đang sống ngoại hôn với người thứ sáu.
Mời Bạn: Ở chỗ bạn nghe Lời Chúa, đó là
giếng Giacob của mình, bạn hãy làm sao
đem dòng nước hằng sống Giêsu về làng
xóm, gia đình mình như người phụ nữ kia.
Chia sẻ: Một số kitô hữu đang sống trong
hoàn cảnh cần đem Chúa cho người khác
(con cái bỏ đạo, người yêu muốn theo đạo,
chung quanh toàn lương dân...) tôi có cách
gì giúp họ không?
Sống Lời Chúa: Tôi quan tâm tới những
người không biết Chúa sống quanh tôi. Tôi
sống thế nào để họ nhận ra Chúa nơi tôi.

BAN 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 Tuyết Dung
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

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nguồn nước
nơi Chúa là nguồn sống luôn sẵn sàng tuôn
đổ đến mọi nơi. Xin cho con ý thức rằng
Chúa dùng con như là một phương tiện
để giới thiệu Chúa cho mọi người chung
quanh, không phải là để thêm gì cho Chúa
nhưng là vì phần vinh phúc của con và là
phần rỗi của mọi linh hồn.

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 3/2017
Xin Ơn Nâng Đỡ các Kitô Hữu Bị Bách
Hại – Để các Kitô Hữu bị bách hại được
nâng đỡ bởi những lời cầu nguyện và giúp
đỡ về vật chất của toàn thể Giáo Hội.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

19/3:
20/3:
21/3:
22/3:
23/3:
24/3:
25/3:
26/3:

CN 3 Mùa Chay
Thứ Hai trong tuần 2 Mùa Chay
Thứ Ba trong tuần 2 Mùa Chay
Thứ Tư trong tuần 2 Mùa Chay
Thứ Năm trong tuần 2 Mùa Chay
Thứ Sáu Mùa Chay - Kiêng thịt
Lễ Truyền Tin cho Đức Me- Lễ Trọng
CN 4 Mùa Chay

Giáo hội nghèo đói.

THÔNG BÁO

• Phụng Vụ trong Mùa Chay:
- Trong suốt Mùa Chay, giáo xứ sẽ có hai
thánh lễ hằng ngày (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)
vào lúc 8:30 sáng và 12 giờ trưa.
- Sẽ có giải tội thêm vào Thứ Tư từ 11 - 11:30
sáng trước thánh lễ, ngoài giờ giải tội hàng
tuần từ 3:30 đến 4:30 chiều Thứ Bẩy.
- Sẽ có nghi thức hòa giải cho toàn giáo xứ
vào 7 giờ tối Thứ Ba 28/3/2017 tại nhà thờ
bằng tiếng Anh.
- Sẽ có Đàng Thánh Giá cho toàn giáo xứ
bằng 3 thứ tiếng vào lúc 6 giờ chiều các Thứ
Sáu 3, 10, 17, 24, 31 tháng 3. Sau đó sẽ có
phục vụ súp cho mọi người.
- Cộng đoàn Việt Nam sẽ có đàng Thánh Giá
hàng tuần vào lúc 6 giờ chiều Thứ năm, trước
Thánh lễ.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Xh 17,3-7.
Trên cuộc hành trình về Đất hứa, dân
chúng thiếu nước uống. Họ cằn nhằn
trách móc ông Maisen, họ nổi lọan định
ném đá ông và định quay trở về Ai cập.
Chúa đã can thiệp cho dân có nước uống.
Nhờ sự kiện này mà dân tin tưởng là
Thiên Chúa luôn hiện diện bên họ, nâng
đỡ họ, bênh vực họ và đưa họ về Đất hứa
chảy sữa cùng mật.
+ Bài đọc 2 : 5,1-2.5-18.
Trong thư gửi cho tín hữu Rôma thánh
Phaolô cho biết : Tình yêu Thiên Chúa
là nền tảng niềm cậy trông. Dù gặp bao
gian nan thử thách trong cuộc sống, ngài
luôn tin tưởng vào Đức Kitô, chấp nhận
tất cả để chỉ có một khát vọng là loan báo

Tin mừng cho lương dân… Niềm khao
khát rao giảng Đức Kitô cho người khác đã
thúc bách Ngài :”Caritas Christi urget me”.
+ Bài Tin mừng : Ga 4,5-42.
Bản văn Tin mừng hôm nay là một trong
những đọan hay nhất và đẹp nhất của Tin
mừng theo thánh Gioan. Ở đây ghi lại một
cách thi vị và đầy tình người cuộc gặp gỡ
giữa Đức Giêsu và người phụ nữ ở giếng
Giacóp. Không ngờ, ban đầu Đức Giêsu xin
người phụ nữ Samaria cho nước uống, rồi
qua câu chuyện trao đổi, Ngài lại mạc khải
cho chị ta một thứ nước uống, uống vào
sẽ không bao giờ khát, đó chính là nước
Trường sinh :”Ai uống nước này sẽ không
bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở
thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên
đem lại sự sống đời đời”(Ga 4,13).

Những khát vọng tinh thần
Con người muốn vươn lên, muốn đạt tới
hạnh phúc nhưng hạnh phúc còn xa tầm
tay. Đồng ý rằng đã có những mảnh hạnh
phúc, mỗi người có thể hưởng hạnh phúc
ấy trong hòan cảnh cụ thể của mình,
nhưng con người chưa thỏa mãn được
những thứ hạnh phúc ấy, muốn vươn lên
tới hạnh phúc tuyệt đối vĩnh cửu. Vì vậy,
con người luôn có nhiều khát vọng, muốn
cho mọi sự tốt đẹp được xẩy ra như :
- Khát khao chân lý vì cuộc sống đầy gian dối.
- Khao khát tự do trong một xã hội nhiều
trói buộc.
- Khao khát công bình trong một môi
trường đầy dẫy bất công.
- Khao khát yêu thương trong cuộc đời
nhiều thù hận.
- Khao khát hạnh phúc trong cảnh sống
bất hạnh.
- Khao khát niềm tin giữa cảnh đời đầy
nghi kỵ.
Tất cả những khao khát đó đều là biểu
hiện của một khát vọng thâm sâu “Linh
hồn con khao khát Chúa Trời hằng sống”.
Chúng ta hãy nhìn vào phụ nữ Samaria,
mặc dù đang ở bên giếng nước nhưng cõi
lòng vẫn khát khao. Nàng thèm khát một
tình nghĩa đậm đà. Nàng tưởng rằng tình
đời sẽ thỏa mãn được cơn khát ấy nên
nàng đã lăn xả vào những cuộc phiêu lưu

tình ái. Nhưng đã trải qua 5 đời chồng rồi,
nay đã là đời chồng thứ sáu mà nàng vẫn
còn khát. Chỉ sau khi được gặp Đức Giêsu,
trò truyện với Ngài và được Ngài ban cho
thứ nước siêu nhiên là tình nghĩa với Chúa
thì nàng mới hết khát. Nàng còn chạy vào
làng rủ thêm nhiều người đến với Đức
Giêsu, nguồn nước hằng sống đích thực
Erman Coen được mệnh danh là Augustinô
của thời đại chúng ta. Ngài là một người Do
thái rất giầu có. Thời trai trẻ, ngài chỉ biết
ăn chơi và chạy theo thế gian. Ngày kia,
ngài từ chối tất cả và xin vào tu viện…
Trong buổi giảng Mùa Vọng tại nhà thờ Đức
Bà Cả ở Paris, Ngài nói :
“Tôi đã đi khắp mặt đất, tôi đã yêu thế
gian, tôi đã biết thế giới, và tôi đã học được
rất nhiều : không có hạnh phúc ở trên thế
gian này. Nhưng tôi cũng như nhiều người
khác đã vào tìm nó nơi không có. Tôi đã tìm
nó ở những nơi tôi tưởng nó có, ở những nụ
cười, ở những cuộc giải trí, ở những ngày
lễ, ở nơi vàng bạc, ở nơi sắc đẹp…
Ôi lạy Chúa, điều con mong ước mọi giờ,
mọi ngày con đã tìm ở đâu ? Và con đã tìm
được nó trong Chúa và tình yêu Chúa”.
Tôi đi tìm kiếm linh hồn tôi, nhưng tôi không
thấy; tôi đi tìm Thiên Chúa, nhưng Thiên
Chúa vượt thóat khỏi tôi; tôi đi tìm người
anh em, tôi đã gặp được Thiên Chúa và linh
hồn tôi.

