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

Chúa Nhật 11 Thường Niên • Năm Phụng Vụ B
Ngày 17 Tháng 6 Năm 2018 • Ngày Hiền Phụ (Father's Day)

THIÊN CHÚA
QUAN PHÒNG
“Chuyện Nước Thiên Chúa cũng tựa như
chuyện một người vãi hạt giống xuống
đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay
thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc
lên.”(Mc 4,26-17)
Suy niệm: Thiên Chúa quan phòng đã “cài
đặt” trong hạt giống một mầm sống và
một tiến trình sinh trưởng. Khi hạt lúa được
gieo vào lòng đất, nó sẽ theo tiến trình ấy
mà nẩy mầm, mọc thành cây, làm đòng,

trổ bông và kết hạt. Bên cạnh tiến trình ấy,
Thiên Chúa còn làm mưa, chiếu nắng và
bơm không khí cho cây lúa phát triển. Nếu
không có bàn tay quan phòng của Thiên
Chúa, nhà nông có vất vả gieo trồng và
chăm bón cách mấy cũng chỉ tốn công vô
ích. Tác giả thánh vịnh 126 đã kinh nghiệm
điều này nên nói: “Ví như Chúa chẳng xây
nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.”
Mời Bạn: Xây dựng Nước Thiên Chúa là
bổn phận của mỗi người, đồng thời cũng
là ân huệ được tham gia vào chương trình
cứu độ của Chúa. Ý thức điều đó để nung
nấu lòng nhiệt tâm xây dựng Nước Thiên
Chúa, đồng thời khiêm nhường nhìn nhận

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

như thánh Phaolô: “Tôi trồng, anh A-pô-lô
tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho nó lớn
lên” (1Cr 3,6). Công người trồng chẳng là
gì, công người tưới cũng chẳng là gì. Công
Chúa làm cho nó lớn lên mới là đáng kể.
Sống Lời Chúa: Khi làm một việc gì hãy
nhắc nhở mình rằng mình làm việc này là
để cộng tác vào công trình của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng Sáng Tạo
và Quan Phòng, Chúa đã ban cho chúng
con ân huệ được tham gia vào công trình
của Chúa. Xin ban thêm cho chúng con
lòng nhiệt tâm và tin tưởng vào sự quan
phòng của Chúa.

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

17/6: CN 11 Thường Niên
18/6: Thứ Hai trong tuần 11 TN
19/6: Th. Romualdo, vp -KN tuyên tôn các
thánh tử đạo Việt nam 1988
20/6: Thứ Tư trong tuần 11 TN
21/6: Th. Luy Gonzaga,ts,
22/6: Thứ Sáu trong tuần 11 TN
23/6: Thứ Bẩy trong tuần 11 TN
24/6: CN 12 Thường Niên
Giáo hội nghèo đói.

THÔNG CÁO

• Chúa nhật 1/7/2018 sẽ không có
thánh lễ Việt Nam lúc 1:30 chiều như
thường lệ hằng năm để quý cộng đoàn có
thể tham dự Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ
Lavang. Xin cộng đoàn lưu ý và thông báo
cho những người khác trong cộng đoàn
cùng biết.
• Hôm nay cộng đoàn cũng mừng kỉ
niệm 2 năm chịu chức Linh Mục của
Cha Quản Nhiệm Thanh Võ. Xin cộng
đoàn cầu nguyện cho Cha luôn có sức khỏe,
khôn ngoan và sức mạnh để hăng say phục
vụ dân Chúa.
• Xin chúc mừng các người Cha trong
cộng đoàn nhân ngày Hiền Phụ. Xin
Chúa và nhất là Thánh Cả Giuse luôn phù
hộ, dẫn dắt và thêm nhiều ơn lành hồn xác
cho các người Cha trong cộng đoàn và toàn
thế giới luôn biết sống gương mẫu và làm
gương sáng cho các con cái trong gia đình
và xã hội. Kiên trì gìn giữ gia đình sống theo
luật Chúa và biết hy sinh để giữ gìn hạnh
phúc gia đình trong xã hội ngày nay.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Ed 17,22-24
Đây là một dụ ngôn lạc quan mà tiên tri
Ezéchiel nói với dân Israel đang bị lưu
đầy bên Babylon để họ nuôi niềm hy
vọng lớn lao. Từ cây bị đốn ngã là Israel,
chính Thiên Chúa sẽ ngắt một nhánh con
trên ngọn và đem trồng nơi đất tốt để
từ nhánh mới đó sẽ lại xuất hiện một
cây hương bá sum suê, nghĩa là Thiên
Chúa sẽ cho họ được hồi hương và đất
nước họ sẽ được thịnh vượng.
+ Bài đọc 2 : 2Cr 5,6-10
Người Kitô hữu sống ở thế gian ví như
bị lưu đầy “xa Chúa” (2Cr 5,6). Khi nói
như thế, có lẽ thánh Phaolô nghĩ đến
những người Do thái nơi tha hương,
sống xa Đền thờ Giêrusalem. Quả thật,
người Kitô hữu cũng ở trong hoàn cảnh
tương tự với đền thờ mới là Đức Kitô
vinh quang.

Tuy sống ở trần gian như bị lưu đầy xa Chúa,
người Kitô hữu vẫn một lòng trông cậy sẽ
thoát cảnh lưu đầy đó mà về với Chúa.
+ Bài Tin mừng : Mc 4,26-34
Đức Giêsu dùng hai dụ ngôn để nói về sự
tăng trưởng của Nước Thiên Chúa theo
hai đặc tính :
- Dụ ngôn thứ nhất : Đức Giêsu ví Nước
Thiên Chúa như hạt giống gieo vào lòng
đất, hạt giống cứ âm thầm mọc lên thành
cây, không cần biết người gieo thức hay
ngủ, đêm hay ngày. Điều đó nói lên sức
phát triển nội tại của Nước Thiên Chúa.
- Dụ ngôn thứ hai : Đức Giêsu ví Nước
Thiên Chúa như hạt cải rất nhỏ gieo
xuống đất. Hạt cải dần dà lớn lên thành
cây to đến nỗi chim trời có thể đến núp
dưới bóng của nó. Điều đó nói lên sức
bành trướng rất mạnh của Nước Thiên
Chúa.

Dụ ngôn hạt cải
Đức Giêsu sánh ví Nước Thiên Chúa như hạt
cải. Dụ ngôn này cho thấy vẻ tương phản rõ
rệt giữa một bên là sự nhỏ bé, vô nghĩa lúc
ban đầu, và bên kia là kết quả cuối cùng lại
phong phú không ngờ. Thật chẳng tương
xứng chút nào ! “Hạ cải… là loại hạt nhỏ
nhất trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi, thì nó
mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ”.
Cây cải ở xứ Palestine khác với cây cải ở xứ ta.
Ở xứ Palestine hạt cải mọc lên thành cây to
đến nỗi chim trời có thể đến trú ẩn.
Ông Thompson trong cuốn “Xứ thánh và Kinh
thánh” đã viết :”Tôi đã thấy cây này trong
cánh đồng phì nhiêu ở Akka, nó cao bằng con
ngựa và người cưỡi ngựa. Với sự giúp đỡ của
người hướng dẫn, tôi đã nhổ được một cây
cao hơn 4 mét”.
Ví dụ này của Đức Giêsu không thổi phồng
sự thật chút nào. Người ta vẫn thấy những
loại cải hay cây cải to như vậy có bầy chim bu
quanh, vì chim thích những hạt cải đen nên
chúng đậu trên cây để ăn. Vì thế Đức Giêsu
mới nói rằng Nước Ngài giống như hạt cải lớn
lên thành cây.
Ý nghĩa của ví dụ này rất rõ ràng. Nước Thiên
Chúa bắt đầu từ những bước khởi điểm hết sứ
nhỏ bé, nhưng không biết khi nào nó kết thúc.
Bước khởi đầu của Nước Thiên Chúa khiêm
tốn như vậy đấy, nhưng sự bắt đầu là rất quan

trọng. Có nhiều việc lớn phải bắt đầu bằng
những việc nhỏ, ví dụ : muốn xây một tòa nhà
thì phải bắt đầu bằng từng viên gạch; muốn
viết một cuốn sách thì phải bắt đầu bằng từng
trang, thậm chí từng chữ; muốn làm một
chuyến viễn du phải bắt đầu bằng từng bước;
muốn xây một tình bạn thì phải bắt đầu bằng
những cuộc gặp gỡ đổi trao.
Nhà tâm lý học Weldon cho rằng hạt giống
kỳ lạ nhất thế giới là hạt giống cây tre Trung
quốc. Hạt giống nằm yên dưới lòng đất đến 5
năm, rồi mới nhú chồi non lên mặt đất. Suốt
thời gian 5 năm này, người ta phải vất vả chăm
sóc nó, nào là tưới nước, nào là bón phân, mà
không hề nhìn thấy hệ thống rễ phức tạp đang
bố trí trong lòng đất.
Cuối cùng, một sự sống đã vươn lên đầy kinh
ngạc : Chỉ trong 6 tuần đầu, cây tre đã mọc cao
lên gần 3 mét.
Có thể nói Đức Giêsu đã gieo hạt giống Hội
thánh vào giữa lòng thế giới. Sau đó Ngài biến
mất khỏi dòng lịch sử, để hạt giống Hội thánh
“âm thầm lớn lên” với bao gian nan và thử
thách, yếu đuối và bất lực. Nhưng với lòng tin
yêu chúng ta xác tín rằng : bên kia dòng thời
gian, Thiên Chúa đang chờ đợi, nhìn xem và
điều khiển cho hạt giống Nước Trời lớn lên và
tăng trưởng sung mãn vào một mùa bội thu
trong ngày Cánh chung sẽ tới.

