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KÍNH CHÚA
BA NGÔI
Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy
bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao
cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm
lấy, đây là mình Thầy!” (Mc 14,22)
Suy niệm: Các trình thuật Tin Mừng từ
phép lạ bánh hóa nhiều, bữa Tiệc ly, đến
bữa tối với các môn đệ Em-mau, đều cho
thấy Đức Giê-su làm bốn động tác quen
thuộc: “cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng,
bẻ ra và trao ban.” Bốn động tác ấy trở

thành biểu trưng cho việc cử hành Thánh
Thể. Đức Giê-su, tấm bánh được bẻ ra và
trao ban cho mọi người, là nền tảng cho sự
hiệp thông giữa Thiên Chúa và nhân loại.
Trong mầu nhiệm Nhập thể, Con Thiên
Chúa đến “cư ngụ giữa chúng ta;” còn trong
Bí tích Thánh Thể, Ngài ở lại với con người
“mọi ngày cho đến tận thế.” Với ta, “cầm lấy
bánh” là cầm lấy cuộc đời, cầm lấy những
gì thuộc về mình để rồi biết “dâng lời chúc
tụng” về món quà Thiên Chúa tặng ban. “Bẻ
ra và trao ban” của cải, thời gian, tài năng...
cho những người lân cận.
Bạn ơi, Bí tích Thánh Thể là Mình và Máu
Chúa Ki-tô, là lương thực thần linh, nơi bạn

BAN ĐIỀU HÀNH & MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN
Linh Mục Chánh Xứ: 		

Cha John Henderson		

Linh Mục Quản Nhiệm: 		

Cha Giuse Võ Đình Thanh

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

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

sống mối tương quan thân tình với Thiên
Chúa. Cây cầu hiệp thông đã được nối kết,
bạn có thể tìm đến gặp gỡ, kết hiệp nên
một với vị Thiên Chúa sống động, gần gũi
và luôn ở giữa dân Người. Dù bạn là ai, như
thế nào, hãy nhớ rằng: Chúa Giê-su trong
Bí tích Thánh Thể là Điểm Hẹn cho bạn tìm
đến và tìm về.
Sống Lời Chúa: Tôi năng nhớ Chúa trong
suốt ngày sống với lời nguyện tắt, hoặc đọc
kinh Rước lễ thiêng liêng.
Cầu nguyện: Xin cho con luôn biết tìm
đến và tìm về điểm hẹn Tình yêu Thánh
Thể, nơi Chúa hằng chờ đợi con. Amen.

LIÊN LẠC
Linh Mục Quản Nhiệm:
503-333-4756
			josvothanh@gmail.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: Truớc Thánh lễ Chúa Nhật và Thánh lễ chiều 			
Thứ Năm, hoặc xin hẹn trước 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 6 /2018
Cầu cho toàn thế giới - Các mối liên kết
xã hội
Xin cho các mối liên hệ xã hôi sẽ đẩy mạnh
sự hiệp thông với tất cả mọi người, đồng
thời tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người
với nhau .
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

3/6:
4/6:
5/6:
6/6:
7/6:
8/6:
9/6:
10/6:

CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Thứ Hai trong tuần 9 TN
Th. Bonifface, gmtdd - Lễ Nhớ
Th. Norbertô, gm
Thứ Năm trong tuần 9 TN
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu / Lễ Trọng
Lễ Khiết Tâm Mẹ
CN 10 Thường Niên

Giáo hội nghèo đói.

THÔNG CÁO

• Lễ kỉ niệm 5 năm chịu chức Linh Mục
của cha cựu quản nhiệm Phê Rô Nhật
Hoàng: sẽ do chính Cha cử hành trong
Thánh Lễ Việt Nam lúc 1:30 chiều Chúa
Nhật tuần tới, 10/6/2018. Xin cộng đoàn
cùng sắp xếp tham dự để cầu nguyện cho
Cha luôn vững vàng trong ơn gọi Linh Mục
và sứ mạng mục tử và phục vụ dân Chúa.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Xh 24, 3-8.
Sách Xuất hành tường thuật việc Thiên
Chúa ký giao ước tình yêu giữa Ngài với
dân Israel qua trung gian ông Maisen.
Thiên Chúa muốn chọn dân Israel làm
dân riêng thuộc quyền sở hữu của Ngài.
Nhưng Ngài không ép buộc, con người
được hoàn toàn tự do. Ngài muốn một
sự dấn thân tự nguyện.
+ Bài đọc 2 : Dt 9,11-15.
Trích đoạn thư Do thái cho chúng ta
biết : Đức Giêsu đã ký kết Giao uớc mới
trong máu của Ngài thay thế cho Giao
ước cũ. Trong lễ xá tội của người Do thái,
vị Thượng tế một mình bước vào nơi Cực
thánh để hiến dâng của lễ đền tội cho
dân chúng. Được Đức Giêsu đảm nhận,
vai trò này được hoàn toàn đổi mới :
Cung thánh mới là nhân tính đã được
tôn vinh dứt khoát của Đức Kitô, máu

dâng tiến chính là máu của Ngài.
+ Bài Tin mừng : Mc 14,12-16.22-26.
Thánh Marcô kể lại việc Đức Giêsu thiết
lập bí tích Thánh Thể.
Hằng năm người Do thái tổ chức ăn
mừng lễ Vượt qua để tưởng niệm cuộc
giải phóng dân Chúa ra khỏi ách nô lệ của
Ai cập. Đức Giêsu rất tôn trọng lễ Vượt
qua này nên đích thân thu xếp mọi chi
tiết tổ chức. Chính trong bữa tiệc này Đức
Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể. Máu Ngài
đổ ra để đóng dấu cho một Giao Ước Mới .
Biến cố được cử hành không còn phải là
cuộc giải phóng khỏi ách nô lệ Ai cập nữa,
mà chính là cuộc giải phóng vĩnh viễn
của nhân loại đã được thực hiện trên thập
giá. Con Chiên Vượt qua thực sự, chính là
Đức Giêsu, Đấng bị kết án tử hình vì đã
yêu thương nhân loại đến cùng.

Thánh Thể và yêu thương
Con người ta ai cũng có nhu cầu yêu, nghĩa
là nhu cầu yêu và được yêu, mà không yêu là
chết. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Với sự thúc
đẩy mạnh liệt của tình yêu, người ta có thể
làm những việc mà không ai có thể nghĩ tới.
Chỉ tình yêu mới có thể cắt nghĩa được những
hành động đó.
Tình yêu mà Thiên Chúa lắm lúc cũng có vẻ
“điên khùng” như thế, vượt qua mọi lý luận
của lý trí con người như tình yêu đôi lứa.
Thật vậy, nhìn lại mối tương quan giữa Thiên
Chúa và loài người, chúng ta sẽ thấy trong
mối tương quan này, Ngài không nhận lại bất
cứ một điều gì. Chỉ vì yêu loài người chúng
ta, Ngài đã làm những việc mà trí khôn con
người không thể tưởng tượng được, đó là việc
Ngài từ bỏ vinh quang của một vì Thiên Chúa,
nhập thể làm một con người nghèo hèn ở
giữa chúng ta .
Cuộc đời Đức Giêsu, dù xét một cách toàn thể
hay từng chi tiết, chúng ta thấy Ngài sống
hoàn toàn vị tha, nghĩa là vì tình yêu với Chúa
Cha và đối với chúng ta. Cụ thể nhất là cái
chết thê thảm và nhục nhã trên thập giá của
Ngài. Hơn thế nữa, Ngài còn để lại chính thịt
máu Ngài làm của ăn cho từng người chúng
ta như Ngài phán:”Ta là Bánh hằng sống từ
trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời
đời. Và bánh Ta ban, chính là thịt Ta để cho
thế gian được sống”(Ga 6,51). Hành vi này

là của Đức Giêsu, quả thật đã vượt quá suy
luận của con người đến nỗi ngay các môn đệ
của Ngài cũng phải thốt lên:”Lời chi mà sống
sượng thế, ai nào có thể nghe nổi”(Ga 6,60).
Thiên Chúa cảm thông và thương yêu chúng ta
như vậy, lẽ nào chúng ta không cảm thông và
yêu thương nhau ? Tình yêu của Đức Giêsu có
hai chiều kích : yêu Chúa Cha và yêu con người.
Lẽ nào chúng ta là con người với nhau lại chỉ
quan tâm đến Thiên Chúa mà không quan tâm
đến nhau ?
Là một Thiên Chúa yêu thương, chắc chắn
Ngài muốn chúng ta yêu thương nhau, quan
tâm đến nhau hơn là quan tâm đến Ngài. Tại
sao ? Vì những người chung quanh chúng ta
cần tình yêu và sự quan tâm của chúng ta hơn
Ngài rất nhiều. Ngài là Thiên Chúa – Đấng
không thiếu thốn sự gì và cũng không hề ích
kỷ - Ngài không cần tình yêu và sự quan tâm
của chúng ta cho bằng những người chung
qyanh đang chung sống với chúng ta. Tại sao
chúng ta lại quá quan tâm đến Ngài mà bỏ
rơi anh chị em mình ? Trong thực tế, chính khi
ta yêu thương và quan tâm đến anh chị em
mình, là chúng ta yêu mến Chúa. Nếu yêu mến
Thiên Chúa thì hãy bắt chước Đức Giêsu : chẳng
những chấp nhận chịu khổ để anh chị em
mình đỡ khổ, mà còn trở nên “của ăn” cho anh
chị em mình nữa.

