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

Chúa Nhật Lễ Chúa Ki Tô Vua • Kết thúc năm Phụng Vụ A
Ngày 26 Tháng 11 Năm 2017 • Tháng Cầu cho các Linh Hồn

NHẬN RA CHÚA
TRONG CÁC ANH
EM BÉ MỌN

“Đức Vua phán: ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc
phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn
sẵn cho các ngươi. Vì xưa Ta đói, các ngươi
đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống;
Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần
truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu,
các ngươi đã thăm nom’.”
Suy niệm: Xin được trích dẫn tâm sự của

thánh giáo hoàng Gioan-Phaolô II với các
đôi vợ chồng nhân bài Tin Mừng hôm nay:
“Vào ngày phán xét, có thể Đức Giê-su sẽ
nói với người vợ có chồng thất nghiệp: ‘Con
là kẻ được chúc phúc, vì xưa Ta thất nghiệp,
không kiếm ra tiền để lo cho gia đình,
nhưng con vẫn một niềm thương yêu kính
trọng và nâng đỡ Ta qua cơn thử thách.’
Ngày ấy vị Thẩm phán sẽ nói với người
chồng có vợ đau yếu: ‘Hãy đến thừa hưởng
gia nghiệp dành cho con. Vì xưa Ta đau yếu,
nhan sắc tàn tạ, đang khi con lại có nhiều
cô gái vây quanh; vậy mà con vẫn một lòng
chung thủy son sắt, chăm sóc Ta ân cần,
khiến Ta được an ủi rất nhiều.’ Ngài sẽ nói

BAN MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN
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Cha John Henderson		
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với người con hiếu thảo với cha mẹ: ‘Ngày
xưa Ta già yếu, khó tính, hay than phiền
con cái trong nhà. Ấy thế mà con đã không
xem thường Ta, vẫn một niềm kính trọng
và chu đáo chăm nom’.”
Mời Bạn: Ghi nhớ Lời Chúa : “Mỗi lần các
con làm như thế cho một trong những
anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là làm cho
chính Ta”.
Chia sẻ: Bạn đã nhận ra Chúa Ki-tô nơi
những người đói nghèo, rách rưới, vô gia
cư, bệnh hoạn… chưa?
Sống Lời Chúa: Tập nhận ra Chúa Ki-tô nơi
những người bé mọn chung quanh và có cử
chỉ, lời nói nâng đỡ thích hợp.

LIÊN LẠC
Linh Mục Quản Nhiệm:
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			hoangnhat66@yahoo.com
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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 /2017
Xin cho Kitô hữu ở Á Châu – Để các Kitô hữu
ở Á Châu, bằng chứng từ Phúc Âm ở lời nói và
việc làm, có thể cổ võ việc đối thoại, hòa bình và
hiểu biết nhau, nhất là với những tín hữu thuộc
các tôn giáo khác.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

26/11: CN Kính Chúa Ki Tô Vua
27/11: Thứ Hai trong tuần 34 TN
28/11: Thứ Ba trong tuần 34 TN
29/11: Thứ Tư trong tuần 34 TN
30/11: Th. Anrê, TĐ-Lễ Kính
1/12:Thứ Sáu trong tuần 34 TN
2/12: Thứ Bảy trong tuần 34 TN
3/12: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B
Giáo hội nghèo đói.

THÔNG BÁO

• Các lễ và sinh hoạt quan trọng trong
thời gian tới xin cộng đoàn lưu ý:
• 26/11/14 Chúa Nhật: Lễ Chúa Kitô
Vua - Quan Thầy Đoàn TNTT Kitô Vua
• Tĩnh tâm Giáng Sinh cho cộng đoàn
từ Thứ Năm 7/12/2017 tới Chúa Nhật
10/12/2017: Do Cha Phao Lô Hoàng
Thành Đức, Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách.
Chương trình chi tiết sẽ được thông báo
sau. Xin cộng đoàn sắp xếp và thông báo
cho các cộng đoàn và người thân cùng
tham dự.
• Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2017: Lễ
buộc và trọng. Sẽ có 3 thánh lễ lúc 8:30
sáng, 12 giờ trưa và 7 giờ tối (lễ chung cho
3 cộng đoàn)
• Chương trình tang lễ cho cụ Dominico
Vũ Văn Dũng:
• Lễ phát tang vào lúc 6:30 chiều thứ Năm
30/11/2017, sau đó cộng đoàn sẽ cầu
nguyện cho cụ tại nhà quàn Young's
• Thứ Sáu: thăm viếng và cầu nguyện tại
nhà quàn Young's từ 3 giờ đến 9 giờ tối
• Thánh lễ an táng vào lúc 11 giờ Thứ Bẩy,
ngày 2/12/2017 tại GX St. Anthony.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Ez 34,11-12.15-17.
Dân Israel bị bắt cầm tù,bị xa cách nhau,
phải tiếp xúc với dân ngoại đạo, họ đã thấy
cô đơn và bị bỏ rơi. Vì thế, qua miệng tiên
tri Ezéchiel, Thiên Chúa cho họ biết rằng
chính Thiên Chúa sẽ đi tìm họ, tập họp họ
lại và lấy lại đoàn chiên khỏi tay những
mục tử xấu ấy và chính Ngài sẽ chăm sóc
họ như mục tử chăm sóc đoàn chiên mình.
+ Bài đọc 2 : 1Cr 15,20.26a-28.
Thánh Phaolô đưa ra cho tín hữu một so
sánh : Adong cũ đã làm hỏng con người
và làm cho con người phải chết. Chúa Kitô
là Adong mới đã chiến thắng tội lỗi và sự
chết, giải thoát con người và ban cho con
người sự sống mới. Do đó, đến ngày cách
chung, Chúa Giêsu Kitô Vua sẽ trao lại cho
Thiên Chúa Cha tất cả vương quyền và Ngài

sẽ cho tất cả những ai tin Ngài được sống lại
và cùng hưởng vinh quang với Ngài.
+ Bài Tin mừng : Mt 25,31-46.
Dụ ngôn mà thánh Matthêu mô tả bằng
hình ảnh có tính cách khải huyền về ngày
phán xét sẽ diễn ra trong ngày sau cùng.
Khi đó, Đức Giêsu sẽ xuất hiện như một vị
Vua thẩm phán đầy uy quyền, có các thiên
thần hầu cận. Ngài sẽ tách biệt người lành
kẻ dữ ra hai bên như người mục tử tách
chiên ra khỏi dê để xét xử công minh.
Tiêu chuẩn của cuộc xét xử là luật yêu
thương: những ai thể hiện tình yêu cụ thể
với những người khốn khổ bé mọn tức là thể
hiện tình yêu đối với Ngài và sẽ được trọng
thưởng. Ngược lại, những ai không thể hiện
tình yêu đó đối với tha nhân tức là không
yêu thương Ngài thì sẽ bị trừng phạt.

Đức Giê Su, Vua vũ trụ
Hôm nay là ngày Chúa nhật cuối năm
phụng vụ, Giáo hội hướng lòng chúng ta
về ngày chung thẩm, ngày mà mọi người
sẽ qua đi và vũ trụ sẽ ra tro. Ngày ấy Chúa
Giêsu sẽ xuất hiện lần thứ hai với dáng vẻ
uy nghi của một vị Vua Thẩm phán, có các
thiên thần hầu cận, để phán xét kẻ sống
và kẻ chết như chúng ta tuyên xưng trong
kinh Tin kính.
1. Nơi Đức Giêsu xưng vương.
Sau phép lạ bánh ra nhiều, dân chúng hồ
hởi muốn tôn Ngài làm vua, nhưng Ngài
đã lẩn tránh vì Ngài không muốn cho dân
chúng hiểu Ngài làm vua theo kiểu thế
gian. Ngài chỉ nhận mình là Vua khi đứng
trước toà án Philatô, với dáng vẻ tang
thương tiều tụy, Ngài khẳng định Ngài
là Vua : “Ông nói phải, Tôi là Vua”. Chính
Philatô cho Ngài ngồi ở Gabata, ghế dành
cho quan tòa. Như vậy, vô tình Philatô
công nhận Ngài là Vua và Ngài sẽ xét xử
dân Do thái.
Ngoài ra, ông còn truyền viết tấm bảng với
hàng chữ I.N.R.I.(Jesus Nazareth Rex Judaeorum) có nghĩa là Giêsu Nazareth vua
dân Do thái, tức là công nhận Đức Giêsu là
Vua. Ngai vàng của Ngài là cây thập giá. Từ
trên cao, Chúa nhìn xuống thần dân, giang
hai tay ra để ôm lấy dân Ngài. Và diễn từ
nhận chức của Ngài là :”Xin tha cho họ” và
cao điểm là :”Mọi sự đã hoàn tất”.

2. Vương quốc của Ngài.
Vương quốc của Ngài không có tính cách
chính trị . Vương quốc của Ngài không thuộc
về thế gian như các vua chúa ở trần gian.
Vương quốc mà Ngài lập ra không có lãnh
thổ hay tài nguyên vì vương quốc ngài là
vương quốc thiêng liêng nên vô biên giới
và vĩnh cửu, nước không thuộc thời gian
nhưng thuộc thời cánh chung. :”Nuớc Người
sẽ không bao giờ cùng”.
3. Đức Giê Su là Vua Mục Tử.
Đức Giêsu là Vua không theo nghĩa như các
vua trần gian, nhưng Ngài xưng mình là Vua
Mục tử nhân lành. Ngài tụ họp những con
chiên bị phân tán, tìm con chiên lạc, băng
bó chiên bị thương tích, chữa lành chiên bị
đau ốm, chăn dắt chăm sóc đoàn chiên theo
đường công chính (Bài đọc I).
Ờ Nước Trời, Đức Giêsu là Vua đích thực
muôn đời vì Ngài đã hạ mình xuống làm
tôi trung vâng lời Chúa Cha hiến mình chịu
chết trên thập giá để cứu chuộc muôn dân,
đưa muôn dân về với Thiên Chúa Cha trong
nước vĩnh phúc hằng sống.”.
Nếu Đức Kitô là Vua Mục tử thì vương quốc
của Ngài là vương quốc tình thương. Đặc điểm
của công dân trong nước này là những con
người bất hạnh, khổ đau. Tiêu chuẩn để xác
định một người thuộc vương quốc của Ngài là
chính những hành động của tình thương.

