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

Chúa Nhật 6 Phục Sinh • Năm Phụng Vụ B
Ngày 6 Tháng 5 Năm 2018

SỐNG TÌNH BẠN
VỚI CHÚA GIÊSU
“Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả
những gì Thầy nghe được nơi Cha của
Thầy, Thầy đã cho anh em biết.”
Suy niệm: Có những đôi vợ chồng sống
với nhau đến đầu bạc răng long, không
còn những biểu hiện sôi nổi, lãng mạn
như thuở còn son trẻ, nhưng tình nghĩa
vợ chồng vẫn keo sơn gắn bó, lại còn mặn
nồng hơn cả thuở ban đầu nữa, chẳng khác
nào đôi bạn tri âm tri kỷ nhất trên đời. Thế

nên có người nhận xét rằng mọi thứ tình,
kể cả tình yêu vợ chồng khi phát triển đến
mức hoàn hảo đều qui về tình bạn. Đức
Giê-su cho chúng ta dự phần trong gia
đình của Chúa khi Ngài dạy chúng ta gọi
Thiên Chúa là Cha. Thế cũng chưa đủ, trước
khi chịu chết để cứu chuộc, Ngài lại còn
đối xử với chúng ta bằng mối tình bằng
hữu: “Thầy gọi anh em là bạn hữu” vì Ngài
không giấu giếm chúng ta “những gì Ngài
đã nghe biết nơi Cha Ngài.”
Mời Bạn: Bạn thử nghĩ chúng ta là gì mà
đáng được Con Thiên Chúa nhận làm bạn
‘đồng vai đồng vế’ như thế? Bạn có biết
chúng ta diễm phúc thế nào không khi

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

được Chúa chia vui sẻ buồn với chúng ta
như với người bạn tâm giao như thế? Đã
là bạn ‘nối khố’ với nhau, lẽ nào chúng ta
không sống thân tình với Ngài? Lẽ nào
chúng ta không gánh vác đỡ thập giá với
Ngài? Lẽ nào chúng ta lại thoái thác sứ
mạng loan báo Tin Mừng Ngài trao cho
chúng ta?
Chia sẻ: Một vị thánh nói: Chúa Giê-su làm
bạn với ai thì Chúa trao thập giá cho người
đó. Bạn suy nghĩ gì về lời đó?
Sống Lời Chúa: Sống thân tình với bạn
Giê-su bằng cách: - năng tâm sự với Ngài; làm một việc mà Chúa ưa thích.

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 5 /2018
Rao giảng về Phúc Âm - Nhiệm vụ của
người giáo dân
Xin cho các tin1 hữu biết thi hành những sứ
mệnh đặc biệt của mình, bằng cách đáp lại
một cách sáng tạo những thử thách mà thế giới
ngày nay đang phải đối mặt.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

6/5:
7/5:
8/5:
9/5:
10/5:
11/5:
12/5
13/5:

Chúa Nhật 6 Phục Sinh
Thứ Hai trong tuần 6 PS
Thứ Ba trong tuần 6 PS
Thứ Tư trong tuần 6 PS
LỄ CHÚA LÊN TRỜI Lễ Trọng
Th. Damien Veuster, linh mục (Hoa Kỳ)
Th. Nêrêô và Th. Akilêô, tử đạo
Lễ Chúa Lên Trời - Mother's Day

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Cv 10,25-48.
Trong Giáo hội sơ khai, có một vấn đề
gai góc cần phải được giải quyết : đó là
có thể chấp nhận cho những lương dân
chịu phép rửa mà không đòi buộc họ giữ
các Lề luật Do thái không ? Nhiều người
không chấp nhận. Nhưng thánh Phêrô
được Chúa Thánh Thần soi sáng đã tuyên
bố :”Thiên Chúa yêu thương mọi người
không thiên vị ai, tất cả mọi người được
chấp nhận tham dự vào nguồn mạch sự
sống của Thiên Chúa”. Vì thế, ngài đã rửa
tội cho viên sĩ quan Rôma tên là Cornêliô
và nhận ông vào Hội thánh Chúa.
+ Bài đọc 2 : 1 Ga 4,7-10.
Thánh Gioan khẳng định:”Thiên Chúa là
Tình yêu” (1Ga 4,7) và mọi tình yêu bắt
nguồn từ Thiên Chúa. Không phải chúng
ta đã yêu Ngài nhưng Ngài đã yêu chúng
ta trước. Từ đó sinh ra những hệ luận :

Giáo hội nghèo đói.

Giới răn yêu thương

• Rước Kiệu và dâng hoa kính Đức
Mẹ: Cộng đoàn Việt Nam sẽ có rước kiệu và

Phụng vụ Chúa nhật hôm nay nhấn mạnh
đến một giới răn quan trọng nhất trong đạo :
đó là giới răn yêu thương. Giới răn này đã có
trong Cựu ước, nhưng một lần nữa, trước khi
đi vào cuộc tử nạn, Đức Giêsu nhấn mạnh đến
giới răn này dưới khía cạnh tình yêu huynh
đệ.
Nhưng yêu thương bằng cách nào ? Hay nói
cách khác, làm thế nào mà biết được tình yêu
của chúng ta đối với Thiên Chúa là chân thật ?
Qua các bài đọc của Thánh lễ hôm nay, chúng
ta có thể khẳng định mà không sợ sai lầm :
đó là chúng ta trung thành giữ các giới răn
của Chúa và yêu thương nhau bằng những
việc làm cụ thể, chứ không chỉ yêu thương
nhau trên đầu môi chót lưỡi.
Trong bài Tin mừng này, Đức Giêsu nói:”Các
con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu
thương các con”. Chúng ta nên lưu ý đến chữ
nhau và chữ như, hai chữ ấy nói lên mức độ
của tình yêu cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
* Chữ NHAU. Nói lên chiều rộng của tình yêu.
Chúa bảo chúng ta phải yêu thương nhau.
Chữ “nhau” giả thiết phải có hai người trở
lên. Vậy phải yêu ai và yêu bao nhiêu người
? Chúa không bảo hai vợ chồng hay hai tình
nhân yêu nhau, mà bảo phải yêu thương tất
cả mọi người vì tất cả mọi người đều là con
Thiên Chúa. Vì thế, ta không nên hiểu chữ

THÔNG CÁO

dâng hoa kính Đức Me nhân dịp Tháng Hoa
về vào Chúa Nhật 13 tháng 5 năm 2018. Dự
kiến sẽ bắt đầu rước váo lúc 1 giờ và các em
trong đoàn dâng hoa sẽ dâng hoa kính Mẹ
khi trở lại nhà thờ.
Xin cộng đoàn mang theo hoa để dâng lên
Mẹ sau khi các em đã dâng hoa xong.

• Giáo xứ hiện đang cần 2 người làm
công việc bảo trì:
-Full time (toàn thời gian): từ thứ Hai đến
thứ Sáu
- Part time (bán thời gian): từ thứ Bẩy đến
Chúa Nhật.
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ để điền và
nộp đơn.

- Chúng ta phải yêu thương nhau.
- Ai yêu thương thì biết Thiên Chúa, còn ai
không yêu thì không biết Thiên Chúa.
+ Bài Tin mừng : Ga 15,9-17.
Đức Giêsu khuyên các Tông đồ hãy kết
hợp với Ngài:”Hãy ở lại trong Tình yêu của
Thầy” và đưa ra một điều răn quan trọng
để các ông thực hiện:”Đây là giới răn của
Thầy : các con hãy yêu thương nhau, như
Thầy đã yêu thương các con”(Ga 15,12)
Tình yêu đó có những đặc tính này :
- Yêu như Chúa yêu:”Các con hãy yêu
thương nhau, như Thầy đã yêu thuơng
các con”.
- Yêu đấn tận cùng:”Không có tình yêu
nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng
vì bạn hữu mình”.
- Tình yêu phải được thể hiện trong việc làm
:”Nếu như các con giữ điều răn của Thầy”.

“nhau” này theo nghĩa hẹp, chỉ nhằm đến lòng
yêu thương đối với một ít người thân thiết
với ta mà thôi, mà phải hiểu theo nghĩa rộng,
chúng ta phải yêu thương tất cả mọi người.
Cha Zosima nói trong cuốn sách “Anh em nhà
Karamazov” của Dostoevsky :”Bạn phải yêu
thương tất cả những gì mà Thiên Chúa đã tạo
dựng nên, toàn bộ thế giới của Người, và mọi
hạt cát trong đó. Nếu bạn yêu thương tất cả
mọi sự, thì bạn cũng sẽ nắm bắt được mầu
nhiệm có trong tất cả mọi sự”(Flor McCarthy).
Thánh Augustinô khi nói về mức độ của tình
yêu thì ngài nói rất chí lý:”Mức độ của tình yêu
là không có mức độ nào”.
Câu nói của Đức Khổng Tử cũng tương tự:”Tứ
hải giai huynh đệ” : bốn bể là anh em.
* Chữ NHƯ . Nói lên chiều sâu của tình yêu.
Phải yêu thương mọi người không trừ ai, lại
còn phải yêu thương với một tình yêu sâu đậm
như Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta.
Trong Thông điệp “Ánh sáng rạng ngời”, Đức
Gioan Phaolô 2 đã viết:”Chữ “như” này đòi hỏi
phải bắt chước Đức Giêsu, tình yêu của Người,
mà rửa chân cho các môn đệ là một dấu chỉ cụ
thể... Chữ “như” cũng chỉ mức độ mà Đức Giêsu
đã yêu thương các môn đệ của mình, và các
môn đệ của Người cũng phải yêu thương nhau
bằng mức độ ấy”(Số 20).

