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 13 Tháng 5 Năm 2018 • Mừng Chúa Lên Trời

SỨ MẠNG MỚI
CHO CHÚNG TA
Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời
và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các
tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có
Chúa cùng hoạt động với các ông.
Suy niệm: Xem ra việc phục sinh là thời
cơ để Chúa tung ra một chiến dịch phục
hồi uy tín của Ngài đã bị tiêu tan khi Ngài
chịu tử nạn. Nếu việc làm cho La-da-rô
sống lại đã khiến nhiều người Do thái tin
vào Chúa, thì nay đích thân Ngài quảng bá

việc Ngài đã chết rồi nay phục sinh như lời
Ngài đã báo trước, ắt là kết quả còn ngoạn
mục biết chừng nào. Thế sao Chúa Giê-su
lại ‘vội vã’ về trời, ‘đùn đẩy trách nhiệm’ cho
các tông đồ đang lúc công việc loan báo Tin
Mừng cứu độ hầu như phải bắt đầu lại từ
số không? Nhưng thánh ý Chúa vượt quá
suy tính của con người. Khi sai các tông đồ
ra đi, Chúa không ‘đem con bỏ chợ’, nhưng
Ngài “cùng hoạt động với các ông”“với
những dấu lạ kèm theo”. Giờ đây, mỗi tông
đồ, mỗi Ki-tô hữu là một Giê-su tràn đầy
Thần Khí, lo gì mà không thể “đi khắp tứ
phương thiên hạ” mà “loan báo Tin Mừng
cho mọi loài thọ tạo” nữa!

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

Mời Bạn: Ấy thế mà cũng đáng lo đấy, nếu
như ngày hôm nay, bạn và tôi chểnh mảng
không chu toàn sứ mạng Ngài đã phân
công cho chúng ta khi Ngài về trời! Bạn thử
kiểm điểm xem mình đã thực hiện thế nào
công tác loan báo Tin Mừng này.
Sống Lời Chúa: Mỗi tháng đặt ra cho cá
nhân bạn, cho nhóm của bạn một chủ
điểm loan báo Tin Mừng. Cuối tháng kiểm
điểm và đặt chủ điểm mới.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã sai chúng
con đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ
tạo. Xin đổ tràn đầy ơn Thánh Thần xuống
trên chúng con, để chúng con luôn nhiệt
tâm thực thi mệnh lệnh Chúa truyền dạy.

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

13/5:
14/5:
15/5:
16/5:
17/5:
18/5:
19/5
20/5:

Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Th. Mathia , TĐ
Thứ Ba trong tuần 6 PS
Th. Isiđôrô, nông gia (Hoà Kỳ)
Thứ Năm trong tuần 6 PS
Thứ Sáu trong tuần 6 PS
Th. Gioan I, ghtđ
Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Cv 1.1-11.
Thánh Luca mở đầu sách Công vụ Tông
đồ bằng cách tường thuật lại cho ông
Thêôphilê việc Đức Giêsu trước khi giã
biệt các Tông đồ đã trao ban cho họ
những huấn lệnh cuối cùng và trọng
trách tiếp nối công cuộc cứu độ của Ngài
cho thế giới. Ngài còn hứa sẽ hiện diện
với các ông cho đến ngày tận thế.
+ Bài đọc 2 : Ep 1, 17-23.
Thần khí khôn ngoan mà thánh Phaolô
cầu xin cho các tín hữu Êphsêsô phải
soi lòng mở trí họ “hiểu biết” kế hoạch
của Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Giêsu
Kitô. Không ai có thể tuyên xưng lời tối
thượng của Đức Kitô mà không thán
phục quyền năng lạ lùng của Thiên
Chúa. Chính quyền năng ấy từ nay sẽ
được thi thố nơi loài người để tạo nên
một thân thể có Đức Kitô là Đầu và đạt

đến sự viên mãn mà nhân loại hằng tìm
kiếm.
+ Bài Tin mừng : Mc 16,15-20.
Thánh Luca thuật lại những nét chính yếu
về các huấn lệnh và chỉ thị của Đức Giêsu
cho với Mười một Tông đồ
a) Ngài sai các ông loan báo Tin mừng
:”Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin mừng cho mọi loại thọ tạo”.
b) Tin cậy giao phó cho các ông sứ mạng
này, Đức Giêsu bảo đảm với các ông rằng
Ngài sẽ mãi mãi trợ giúp họ, tăng cường
lời giảng dạy của họ bằng những đặc
sủng : làm phép lạ như trừ qủi, nói tiếng
lạ, cầm rắn trong tay, chũa bệnh...
Các Tông đồ vâng lời Thầy, đi khắp nơi
loan báo Tin mừng, và những lời hứa đã
thành sự thật :”Có Chúa cùng hành động
với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng
những phép lạ kèm theo”(Mc 16,20).

Giáo hội nghèo đói.

Sứ mạng loan báo Tin Mừng

• Huấn luyện cho các Thừa Tác Viên
Thánh Thể: Giáo Phận Portland yêu

Hôm nay Giáo hội long trọng cử hành mầu
nhiệm vinh quang Chúa lên trời. Thực sự ,
Chúa đã lên trời vinh quang ngự bên hữu
Cha Ngài ngay khi sống lại mà ta không cảm
nghiệm được. Ngày lễ hôm nay kết thúc cuộc
sống trần gian của Đức Giêsu trước sự chứng
kiến của các môn đệ. Đức Giêsu lên trời không
có nghĩa là Ngài rời bỏ chúng ta, trái lại, Ngài
còn hiện diện hơn lúc nào hết giữa chúng ta
ngay từ hôm nay :”Thầy sẽ ở lại với các con
mọi ngày cho đến tận thế”.
Chúa về trời nhưng Ngài muốn Giáo hội tiếp
nối công cuộc cứu chuộc của Ngài cho đến
ngày tận thế. Nếu Chúa nói với các môn đệ
ngay vào lúc từ giã họ :”Các con hãy là những
chứng nhân của Thầy cho toàn thế giới”(Cv
1,8) thì ngày nay Giáo hội cũng phải là chứng
nhân trung thành của Ngài trong việc rao
giảng Tin mừng, đem Chúa đến cho mọi
người mọi nơi.
a) Loan báo trực tiếp hay gián tiếp.
Có những người trực tiếp đi rao giảng Tin
mừng cho người ta, ví dụ các nhà truyền giáo
chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp, các
Linh mục, họ có thể loan báo một cách trực
tiếp. Còn hầu hết mọi người chúng ta không
có khả năng loan báo trực tiếp mà chỉ bằng
cách gián tiếp nhưng rất hữu hiệu như cầu
nguyện, tham gia các hội đoàn, nâng đỡ các

THÔNG CÁO

cầu tất cả những ai muốn làm TTVTT bắt
buộc phải tham dự khóa huấn luyện do
giáo phận tổ chức vào ngày 21/5/2017 ,
lúc 7 giờ tối, tại Francis Hall, do Đức Ông
O'Connor, phụ trách mục vụ của giáo phận
hướng dẫn. Xin mời tất cả TTVTT cố gắng
thu xếp tham dự.
Truyện : Đọc Thánh kinh hằng ngày.
Có một người Kitô hữu tầm thường, thấy
bên cạnh mình có một người tự xưng mình
là vô thần. Lòng nhiệt thành đã thúc đẩy
họ tìm cách giới thiệu Chúa cho họ. Người
này đi mua một cuốn Thánh kinh biếu cho
người láng giềng ấy, hy vọng họ đọc và sẽ
nhận ra Thiên Chúa. Người láng giềng vui
vẻ đón nhận và hứa sẽ đọc..
Sau một thời gian, người Kitô hữu sang
chơi nhà láng giềng. tình cờ thấy cuốn
Thánh Kinh nằm trong sọt rác. Người Kitô
hữu ngạc nhiên hỏi người láng giềng :
- Sao ông không đọc Kinh thánh ? Nếu đọc,
ông sẽ nhận ra Thiên Chúa.
Người láng giềng lạnh nhạt trả lời :
- À suốt trong 10 năm qua, mỗi ngày tôi
đều đọc cuộc sống của anh !!!

nhà truyền giáo, đóng góp vào qũy truyền
giáo, nhất là bằng gương sáng.
b) Loan báo bằng cách sống đời thường.
Chỉ có một cách loan báo Tin mừng thích hợp
với mọi người, mọi nơi, mọi lúc, đó là loan báo
bằng cách sống đời thường với châm ngôn
:”Các con là ánh sáng thế gian. Các con là muối
đất. Các con là men trong bột”. Các cộng đoàn
Kitô hữu đầu tiên đã loan báo bằng cách này
c) Thành công hay thất bại.
Trong việc loan báo Tin mừng, thành công hay
kết quả đều do ân sủng của Chúa như Chúa đã
nói :”Không có Thầy các con không làm được
gì”. Đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại
thiên, nhưng Chúa không từ chối thiện chí của
con người, Chúa muốn con người cộng tác làm
việc, còn Chúa sẽ ban ơn cho. Cho nên, nhiều
khi chúng ta thất bại trong việc loan báo Tin
mừng vì cách làm chứng của chúng ta không
có sức hấp dẫn người ta; có khi thay vì chúng
ta là chứng nhân lại trở thành người phản
chứng, có khi chúng ta là Kitô hữu lại trở thành
phản Kitô. Tốt nhất phải làm gương sáng, vì
trăm nghe không bằng một thấy.
Tôi là cuốn sách Kinh thánh đối với người hàng
xóm của tôi; người đó đọc tôi mỗi khi gặp tôi.
Thậm chí anh ta có thể không biết tên tôi, tuy
nhiên, anh ta vẫn đang đọc Kinh thánh qua
cuộc đời của tôi (Flor McCarthy).

