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Chúa Nhật 20 Thường Niên • Năm Phụng Vụ B
Ngày 19 Tháng 8 Năm 2018

THÁNH THỂ, CỦA
ĂN THẦN LINH
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn
đời.” (Ga 6,51)
Suy niệm: Con người ngày nay không còn
quá chú trọng đến ăn no theo kiểu “chặt to
kho mặn” như thuở nào. Thay vào đó, người
ta đòi hỏi ăn ngon, ăn những món đặc sản,
độc đáo để thỏa mãn và xứng tầm đẳng
cấp. Thế nhưng, chẳng bao giờ thỏa mãn,
hay nói như thánh Âu-tinh, mọi của ăn

thế gian không bao giờ làm thỏa mãn cơn
khát, cơn nóng ở tận đáy sâu tâm hồn con
người. Bởi thế, Lời Chúa hôm nay cho ta
thấy Thiên Chúa Tình Yêu đã trù liệu cho ta
một thứ lương thực trường tồn, thỏa mãn
mọi khát vọng, đó là bàn tiệc Hằng Sống
mà của ăn chính là Thân Mình Chúa Giê-su,
Con yêu dấu của Chúa Cha. Bàn tiệc này
đã được tiên báo trong Cựu Ước khi Đấng
Khôn Ngoan chuẩn bị mọi thứ bánh ngon,
rượu thơm để đãi dân Người. Bàn tiệc ấy
giờ đây được hiện tại hóa nơi Bí tích Thánh
Thể qua hành động trao hiến chính Thịt
và Máu của Đức Ki-tô cho nhân loại. Trao
hiến mãi mãi, trao hiến để tất cả mọi người

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 sống và sống dồi dào, không chỉ sự
sống tự nhiên mà còn sự sống siêu nhiên,
vĩnh hằng và sung mãn. Như chính Chúa
Giê-su đã khẳng định: Ngài là "Bánh hằng
sống", là “Nước hằng sống”, Ngài chính
là Sự Sống, để những ai đến với Ngài sẽ
không đói, không khát bao giờ.
Mời Bạn: Bí Tích Thánh Thể là quà tặng,
là lương thực độc đáo mà Thiên Chúa trao
ban cho nhân loại. Thiên Chúa dọn cho bạn
trong Thánh Lễ. Mời bạn đến dự tiệc thánh.
Sống Lời Chúa: Cám ơn Chúa sau khi rước
lễ và sau Thánh Lễ
Cầu nguyện:Đọc kinh Rước Lễ Thiêng
Liêng.

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 8 /2018
Cầu cho thế giới - Món quà từ gia đình
Xin cho các quyết định về kinh tế và chính
trị sẽ bảo tồn giá trị của gia đình như kho
báu của nhân loại.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

19/8:
20/8:
21/8:
22/8:
23/8:
24/8:
25/8:
26/8:

CN 20 Thường Niên-Th. Gioan Eude,
Th. Benado, vpTs - Lễ Nhớ
Th. Piô X, gh - Lễ Nhớ
Lễ Đức Mẹ Nữ Vương- Lễ Nhớ
Thứ Năm trong tuần 20 TN,
Th. Bartôlômêô, tông đồ- Lễ Kính
h. Lu-y - Th. Giuse Calasanz
CN 21 Thường Niên

Giáo hội nghèo đói.

THÔNG CÁO

• Thứ Bẩy ngày 25.8.2018 Giáo xứ sẽ
có một buổi picnic cho toàn thể giáo xứ
tại Cook Park, Tigard. Bắt đầu vào lúc 2
giờ chiều với các món ăn và trò chơi. Sau đó
sẽ có thánh lễ lúc 4 giờ bằng ba thứ tiếng.
Xin mời cộng đoàn tham dự.
Truyện : Ông Daniel Connell
Daniel Connell, người đã giải phóng
dân tộc Ái-nhĩ - lan, là một tín hữu can
đảm và nhiệt thành. Khi có một số bạn
bè theo đạo Tin lành chế nhạo ông vì
họ không hiểu rõ và cũng không tin Đức
Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể.
Bấy giờ Daniel đã trả lời như sau:”Sao
các ông lại hỏi tôi ? Lẽ ra các ông phải
hỏi Đức Giêsu mới đúng. Phần tôi, tôi chỉ
tin vào lời Chúa nói. Nếu Lời Chúa khẳng
định rằng :”Thịt Ta thật là của ăn, máu
Ta thật là của uống” mà thực sự không
đúng, thì người nói là Đức Giêsu mới
đáng trách chứ không phải là tôi ! Nhưng
tôi luôn tin rằng : Lời Chúa là sự thật, là
Lời hằng sống và sẽ tồn tại đến muôn đời”.
Câu nói của Daniel Connell cho ta thấy :
niềm tin vào bí tích Thánh Thể cũng như
toàn bộ niềm tin của chúng ta đã được
xây dựng trên nền tảng vững chắc là Lời
Chúa trong Thánh Kinh.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Cn 9,1-6.
Đây là một ngụ ngôn trong sách Châm
ngôn. Khôn ngoan đây là sự khôn ngoan
của Thiên Chúa, hay nói cách khác, đó
là chính Thiên Chúa. Khôn ngoan được
nhân cách hóa như một Mệnh phụ hào
phóng dọn một bữa tiệc thịnh soạn và
kêu mời mọi người đến dự. Những ai sẽ
được mời ? Đó là những kẻ nghèo và tất
cả những ai sẽ chấp nhận hoán cải khỏi
những lầm lạc, họ là những kẻ khôn
ngoan chứ không như những kẻ khờ dại.
+ Bài đọc 2 : Ep 5,15-20.
Thánh Phaolô khuyên tín hữu Êphêsô
không nên làm uổng phí thời giờ mà
phải tận dụng để sống khôn ngoan theo
Thần Khí hướng dẫn và thúc đẩy, chứ
đừng sống như những kẻ khờ dại.
+ Bài Tin mừng : Ga 6,51-56.
Đức Giêsu về bánh ban sự sống. Ngài

quả quyết rằng chính Ngài là nguồn
mạch sự sống trường sinh và là bánh ban
sự sống từ trời xuống.
Ngài giáo dục dân chúng theo cách tiệm
tiến : Chúa nhật 18 Ngài chỉ khẳng định
mình là Bánh hằng sống từ trời xuống.
Chúa nhật 19 vừa qua Ngài nói rõ hơn
:”Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta đây”(Ga
6,51). Hôm nay Đức Giêsu hướng thính
giả về bí tích Thánh Thể : Ngài nói rõ hơn
về Bánh ban sự sống, đó là Thịt và Máu
Ngài:”Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có
sự sống đời đời”
Ai muốn Thiên Chúa ban cho sự sống
thật, kẻ đó phải lấy đức tin mà lãnh nhận
mình Ngài đã hiến tế và máu Ngài đã đổ
ra, thực sự hiện diện trong Thánh Thể.
Nếu chúng ta biết rước mình máu Ngài
thì hiệu quả sẽ là:”Ai ăn thịt Ta và uống
máu Ta thì có sự sống đời đời... thì ở trong
Ta và Ta ở trong kẻ ấy”.

Thánh Thể là bữa tiệc
Ăn uống là nhu cầu khẩn thiết cho con
người. Trong cuộc lữ hành của dân Do
thái đi về đất hứa, Thiên Chúa đã ban
manna cho họ để làm lương thực hằng
ngày trong suốt 40 năm ở hoang địa. Tuy
manna ấy là vật từ trời xuống nhưng chỉ
là bánh vật chất nuôi thể xác, không có
sức đem lại sự sống vĩnh cửu cho người
ăn. Cha ông họ đã ăn manna ấy nhưng
đã chết.
Thánh Thể là bữa tiệc mà Đức Giêsu đáp
ứng cho các môn đệ Ngài. Tất cả chúng
ta đều đến dự bữa tiệc ấy với cái đói,
chúng ta đều cần bánh ăn mà chỉ có Đức
Giêsu có thể ban cho – bánh của sự sống
đời đời. Và tất cả chúng ta đều được nuôi
sống và được vinh dự, bởi vì ở đây mỗi
người cho là một vinh dự. Ở đây mọi
người trở nên bình đẳng, vì tất cả chúng
ta là những người nghèo về mặt thiêng
liêng nên tất cả đều được ăn uống no nê.
Ngoài ra, tất cả những người cùng tham
dự bàn tiệc Chúa sẽ liên kết với nhau
bằng sợi dây tình nghĩa, vì cùng chia sẻ
một thức ăn và một tình yêu của Đức
Giêsu Kitô. Chúa đã tự hiến mình làm
của ăn nuôi linh hồn chúng ta và mời gọi
chúng ta đến ăn, tại sao chúng ta không
đến dự ?

Truyện : Người mẹ hy sinh để con sống.
Vào cuối thế kỷ trước, bên Anh có phong
trào di dân sang lập nghiệp tại Úc châu.
Trên một chiếc thuyền buồm chở người di
cư, có một bà mẹ goá chồng, mang theo
một đứa con thơ đang bú sữa mẹ. Sau
khi đi được một tuần, thì một cơn bão
bất ngờ ập tới làm biển động dữ dội, con
thuyền bị sóng đánh tơi tả và cột buồm
bị gẫy. Từ đó, con thuyền phải lênh đênh
trên mặt biển trong nhiều ngày. Lương
thực trên tầu hầu như cạn kiệt. Nhiều
người trên thuyền bị chết đói và bị quăng
xuống biển. Vào một buổi sáng người
ta phát hiện ra bà mẹ kia đã bị chết đói,
đang khi đứa con bên cạnh vẫn còn sống.
Thì ra bà mẹ này trước khi chết đã dùng
dao cắt đứt đầu ngón tay út và cho con bú
máu mình thay cho dòng sữa. Bà đã hy
sinh chết để cho con bà được sống !
Về sau đứa bé lớn lên đã trở thành một
dân biểu nổi tiếng trong vùng. Ông luôn
nhớ và biết ơn người mẹ thân thương và
một ngày kia, ông đã đứng trên diễn đàn
quốc hội, kể lại câu chuyện đau thương
cuộc đời mình, và đề nghị Quốc hội chọn
một ngày trong năm làm ngày để nhắc
nhở con cái tỏ lòng biết ơn đối với mẹ
mình. Đó là nguồn gốc của Ngày Quốc tế
các Bà Mẹ hiện nay.

