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

Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng • Năm Phụng Vụ B
Ngày 24 Tháng 12 Năm 2017 • Mừng Chúa Giáng Sinh
Ban Mục Vụ Cộng Đoàn Việt Nam
Giáo Xứ Thánh An Tôn xin kính chúc
Cha Quản Nhiệm, Quý Cha, Quý Sơ,
Quý Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể
cộng đoàn dân Chúa một mùa

Giáng Sinh An Bình Thánh Thiện
và một Năm Mới tràn đầy hồng ân
và sức khỏe.
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 Thanh Mỹ
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

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 12 /2017
Xin Ơn cho Người Cao Niên – Để thành phần
cao niên, được gia đình và cộng đồng Kitô hữu
nâng đỡ, biết sử dụng cái khôn ngoan và kinh
nghiệm của mình mà truyền đạt đức tin và giáo
dục các thế hệ mới.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

24/12: Chúa Nhật 4 MV-Lễ Vọng Giáng Sinh
25/12: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
26/12: Th. Stephanô, tử đạo - Lễ Kính
27/12: Th. Gioan TĐTS-Lễ Kính
28/12: Các Thánh Anh Hài-Lễ Kính
29/12:Th. Tôma Becket, gmtđ
30/12: Thứ Bảy trong tuần Chúa Giáng Sinh
31/12: Lễ Thánh Gia-Thánh Hóa các gia đình
Giáo hội nghèo đói.

THÔNG BÁO

• Thánh lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa,
bổn mạng cộng đoàn Việt Nam sẽ vào
lúc 12:30 chiều ngày 1/1/2018: sẽ có
dâng hoa, rước kiệu và thánh lễ trọng thể.
Sau thánh lễ sẽ có tiệc trà bên Francis Hall.
Xin mời cộng đoàn sắp xếp tham dự.
• Xin cộng đoàn mua vé số mừng Xuân
Mậu Tuất để có nhiều niềm vui trong năm
mới sắp đến. Mỗi vé là $5 với nhiều giải
thưởng giá trị như TV, IPhoneX, IPad, Tiền
mặt.. Vé có bán sau lễ hoặc liên hệ Ban
Mục Vụ.

Gặp gỡ - Trao đổi - Ưng Thuận
“Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en… đến
gặp một trinh nữ đã đính hôn với một
người tên là Giu-se.” (Lc 1,26-27)
Suy niệm: Việc gặp gỡ chàng Kim Trọng làm
cho nàng Thúy Kiều phân vân: “trăm năm
biết có duyên gì hay không?” Cuộc gặp gỡ
sứ thần Gáp-ri-en cũng khiến cô thiếu nữ
thành Na-da-rét có đôi chút bối rối về cách
thức thực hiện cuộc “tình duyên” muôn đời
của Thiên Chúa với con người. Rồi cuối cùng
sứ thần cũng nghe được tiếng “xin vâng” từ
người thiếu nữ này. Đức Maria được sứ thần
chào bằng một danh xưng đặc biệt "Đấng
đầy ân sủng" vì được Thiên Chúa đổ đầy ân
sủng trên con người của Mẹ. Sau tiếng "xin
vâng," "Đấng đầy ân sủng" ấy sẽ sinh ra Đức
Giê-su, Đấng là nguồn-mạch-mọi-ân-sủng.
Noi gương Đức Ma-ri-a, ta cũng dám liều
lĩnh đáp lại tiếng xin vâng, tin tưởng và cộng
tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Khi truyền tin, bạn không chỉ đem
tới cho ai đó một tin (vui hoặc buồn); nhưng
còn nhằm thông truyền đức tin cho người ấy,
bởi khi họ tin vào lời truyền có thế giá của
bạn, đức tin của họ sẽ bắt đầu chớm nở.
Chia sẻ: Có khi nào bạn chia sẻ (truyền) tin
vui (đức tin) cho ai chưa, nhất là khi tin vui
ấy xuất phát từ sự trải nghiệm ngọt ngào
của ơn thánh Chúa trong đời bạn?
Sống Lời Chúa: Phân vân, tự hỏi trước các
vấn nạn của đức tin là điều bình thường. Tuy
nhiên, bạn khó đáp lời xin vâng nếu chỉ xử lý
các vấn nạn ấy theo cảm quan tự nhiên. Hãy
noi theo gương Mẹ Ma-ri-a, thưa xin vâng
với trọn niềm tin và phó thác nơi Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin giúp con
biết noi gương Mẹ nói lời “Xin vâng” trước lời
mời gọi của Chúa, trong niềm hy vọng, cậy
trông nơi Chúa.

Thiên Chúa ở cùng chúng ta
1. Ý nghĩa ngày lễ Giáng sinh.
Hôm nay khắp nơi trên thế giới hoan hỉ
mừng lễ Chúa Giáng sinh, đó là ngày lễ
quốc tế chứ không phải của một dân tộc
nào ; đối với Kitô hữu , hôm nay được gọi
là lễ Chúa Giáng sinh. Nhiều người không
muốn dùng từ lễ Giáng sinh mà chỉ dùng
chữ Noel trên các tấm thiệp cũng như
trong các đèn ông sao và nơi hang đá.
Tại sao gọi là Noel ? Chính ra phải gọi là lễ
Nuel mới đúng, vì từ Nuel được rút ra từ
chữ Emmanuel, có nghĩa là Thiên-Chúa-ởcùng-chúng-ta. Sau này người ta đổi chữ
Nuel thành Noel. Như vậy mừng lễ Noel
là mừng ngày Thiên Chúa giáng trần và ở
cùng chúng ta.
2. Ngày lễ của Tình yêu.
Hôm nay chúng kỷ niệm ngày Đức Giêsu ra
đời. Ngày đáng ghi nhớ. Ngày trời đất gặp
nhau hôn nhau âu yếm. Ngày trời đất se
chữ đồng. Ngày Thiên Chúa hạ xuống làm
người để con người được làm Thiên Chúa.
Lễ hôm nay phải được gọi là lễ của Tình
yêu, tình yêu cao vời của Thiên Chúa đối
với loài người. Thiên Chúa đã bỏ mọi vinh
quang trên trời, hạ mình xuống làm con
người hèn hạ. Nhìn vào hang đá, ta thấy
một hài nhi bé bỏng nằm trong nôi, ngoài
Đức Maria và thánh Giuse chỉ có mấy con
bò lừa thở hơi ấm cho Chúa Hài nhi, và trên

không trung chỉ có tiếng ca hát của các thiên
thần. Sau đó, các thiên thần báo tin cho mục
đồng đến chiêm bái Chúa Hài đồng.
Ngôi Hai Thiên Chúa đã sinh ra trong hoàn
cảnh như vậy đó. Vậy lý do nào đã khiến
Thiên Chúa hành động như vậy ? Không
còn lý do nào khác ngoài tình yêu đối với
chúng ta, vì đã yêu thì không có tính toán
hơn thiệt.
3. Tâm tình trong ngày lễ.
Hôm nay mọi người đều nô nức đi dự lễ,
kể cả những người ngoài công giáo. Mỗi
người có một cái nhìn về lễ Giáng sinh :
họ cũng mừng lễ, chúng ta cũng mừng lễ,
nhưng tâm tình về ngày lễ thì khác nhau.
Vậy chúng ta có tâm tình nào ? Với ý tưởng
gì ? Ta có những ý tưởng tốt đẹp và cao qúi
trong ngày lễ Giáng sinh không ? Hay chỉ
nghĩ rằng hôm nay là ngày lễ để vui chơi,
để có dịp gặp gỡ nhau hoặc có dịp khoe
thời trang ?
Xin được phép nhắc lại : Hôm nay chúng ta
mừng lễ Giáng sinh là có ý kỷ niệm ngày
Thiên Chúa giáng trần, ngày Thiên Chúa
làm người và ở cùng chúng ta. Xin mọi
người chúng ta hãy nhìn vào chữ Emmanuel hay chữ Noel để nhớ đến ý nghĩa
của ngày lễ. Emmanuel hay Noel có nghĩa
là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta
hãy dâng lời cảm tạ Chúa.

