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Chúa Nhật 21 Thường Niên • Năm Phụng Vụ B
Ngày 26 Tháng 8 Năm 2018

LỜI ĐEM LẠI SỰ
SỐNG ĐỜI ĐỜI
Ông Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy
thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có
những lời đem lại sự sống đời đời.” Suy
niệm: Trong cuốn “Đoạn đầu đài”, nhà văn
Aitmatov nhận định: “Tại sao bao tư tưởng
của nhân loại sớm tan đi như xà phòng bọt
biển? Tại sao cái mới của hôm nay đã là cái
cũ của ngày mai mà Lời Giê-su vẫn không
cũ đi và không mất sức mạnh của nó?” Nhà
văn nổi tiếng và là viện sĩ thuộc Viện Hàn

lâm Văn học Liên Xô cũ đã cho chúng ta
một nhận định đáng giá nghìn vàng về Lời
Chúa. Tại sao Lời Chúa không cũ, không lạc
hậu? Tại sao Lời Ngài vẫn luôn có sức mạnh,
sức sống cho mọi người ở mọi thời? Tại sao
“Lời Chúa đem lại sự sống đời đời”? Thưa,
một lý do rất dễ hiểu, bởi vì Lời ấy đang
được Chúa Thánh Thần tác động, soi sáng
để thích ứng với mọi người ở mọi độ tuổi
trong mọi thời.
Mời Bạn: Trước hai nhận định, một của
Phêrô, môn đệ thân tín của Chúa và một của
Aitmatov, nhà văn không tin Chúa, bạn hãy
tự chất vấn: Tôi đã có thái độ trân trọng Lời
Chúa chưa? Tôi có thật sự tin rằng Lời Chúa

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
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Chị Lê Thị Tuyết Dung
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Thầy Phạm Tuấn

có sức đem lại hạnh phúc cho đời tôi không?
Chia sẻ: Lời Chúa có vị trí thế nào trong
cuộc đời bạn?
Sống Lời Chúa: Trung thành với việc mỗi
ngày dành “5 phút cho Lời Chúa” vì tin rằng
Lời Chúa đem lại cho tôi sự sống, hạnh
phúc đời đời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con
cũng tuyên xưng như thánh Phê-rô: “Bỏ
Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới
có những lời đem lại sự sống đời đời”. Xin
cho chúng con xác tín giá trị cao quý của
Lời Chúa, để chúng con luôn trân trọng,
yêu mến lắng nghe, suy niệm và sống Lời
ấy. 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 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

26/8:
27/8:
28/8:
29/8:
30/8:
31/8:
1/9:
2/9:

CN 21 Thường Niên
Th. Monica -Lễ Nhớ
Th. Augustino, gmts - Lễ Nhớ
Th. Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết
Thứ Năm trong tuần 21 TN,
Thứ Sáu trong tuần 21 TN
Thứ Bẩy trong tuần 21 TN
CN 22 Thường Niên

Giáo hội nghèo đói.

THÔNG CÁO

• Thứ Bẩy ngày 22.9.2018 Trường
GLVN Thánh An Tôn sẽ tổ chức vui tết
Trung Thu cho các em. Bắt đầu vào lúc
6:30 giờ chiều với các món ăn và trò chơi.
Sau đó sẽ có ăn nghệ và rước đèn chung
quanh khuôn viên trường học. Xin mời
cộng đoàn cho các em đến tham dự.
• Sẽ không có bản tin tiếng Việt trong
2 tuần lễ tới (CN 22 và CN 23). Bản
tin sẽ trở lại vào tuần lễ 24 Thường Niên
16/9/2018. Xin cáo lỗi cùng cộng đoàn.
Nếu ta chọn Chúa thì sẽ ra sao ? Và nếu
ta bỏ Chúa thì sẽ ra sao ? Linh mục nhạc sĩ
Thành Tâm đã suy diễn câu hỏi bất hủ của
thánh Phêrô thành một bài thánh ca rất ý
nghĩa như sau :
“Bỏ Ngài con biết theo ai”
- Bỏ Ngài thì đời con sẽ như một cách chim
bơ vơ trong khung trời lộng gió.
- Bỏ Ngài con sẽ theo ai, đời lộng gió cánh
chim ngàn khơi.
- Bỏ Ngài thì đời con sẽ như một con tuyền
lao đao trên biển cả mênh mông.
- Bỏ Ngài con biết theo ai, thuyền buông
lái biết trôi về đâu ?
- Bỏ Ngài con biết theo ai, trên đời kia
tương lai khuất mờ.
- Và bỏ Ngài thì đời con sẽ như một cuộc
hành trình cô đơn, buồn bã.
Bước đi không Ngài, đời con buồn tênh.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Gs 24,1-18.
Sau khi ông Maisen qua đời, ông Giosuê
lãnh nhận trách nhiệm lãnh đạo dân
chúng và đưa họ vào Đất Hứa. Sau khi
chinh phục được Đất Hứa và chia phần
đất cho từng chi tộc, ông Giosuêâ tập
họp dân chúng lại tại Sikem và đòi họ
phải tuyên bố dứt khoát lập trường : tin
theo Đức Chúa và trung thành với Giáo
ước của Ngài hay tin theo các thần của
dân ngoại ở Babylon hay các thần của xứ
sở mà họ vừa chiếm cứ ? Toàn dân dứt
khoát và đồng bộ chọn Thiên Chúa
+ Bài đọc 2 : Ep 5,21-32.
Bài đọc hai chỉ là đề tài phụ nhưng nói
lên mối dây chặt chẽ giữa các tín hữu với
Chúa Kitô. Theo đó, giáo huấn của thánh
Phaolô về đạo vợ chồng có 2 điểm :
a) Vợ phải phục tùng chồng như Hội
thánh tùng phục Đức Kitô.

b) Chồng phải yêu thương vợ như Đức
Kitô thương yêu Hội thánh và như người
ta yêu thương thân xác mình.
+. Bài Tin mừng : Ga 6,60-69.
Sau bài giảng về Bánh Hằng Sống với
lời khẳng định quyết liệt của Đức Giêsu
:”Thịt Ta thật là của ăn và Máu Ta thật
là của uống”(Ga 6,55), sự cứng lòng tin
của người Do thái lây sang cả nhóm các
môn đệ. Họ phải lựa chọn : tin hay không
tin, theo hay rời bỏ ? Nhiều người Do
thái không tin và cùng với một số môn
đệ cũng rời bỏ Ngài. Nhưng một câu hỏi
được đặt ra một cách đột ngột cho các
Tông đồ :”Cả các con nữa, các con cũng
muốn bỏ đi hay sao”(Ga 6,67) ? Thánh
Phêrô đã đại diện cho nhóm Mười Hai
tuyên xưng đức tin một cách tuyệt vời
:”Lạy Thấy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai
? Thầy mới có những lời ban sự sống đời
đời”(Ga 6,68).

Chọn Chúa cho cuộc đời
Ngày nay người ta nói nhiều đến dân
thân. Dấn thân, nhập cuộc là thân phận
của con người. Sống là lựa chọn. Mà
chọn lựa là liều lĩnh, vì không bao giờ ta
nắm chắc được một cách rành rọt như
2 với 2 là 4 tất cả những lý do lựa chọn
và những điều tương lai dành cho sự lựa
chọn của ta. Nhưng không vì thế mà ta
không dám liều mình. Khi đã dùng trí
khôn suy nghĩ, cân nhắc theo như ta có
thể, rồi ta cứ tiến bước.
Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa
chọn. Có lẽ chỉ trừ việc sinh ra và cái
chết là người ta không lựa chọn được,
còn tất cả mọi việc khác thì người ta
phải lựa chọn. Và chính sự lựa chọn này
sẽ định hướng và đánh giá cuộc đời của
mình. Nghĩa là nếu chọn đúng, chọn
khéo thì đời mình sẽ tốt, sẽ hạnh phúc;
còn nếu chọn ẩu, chọn sai thì cuộc đời sẽ
xấu, sẽ bất hạnh.
Nói đến lựa chọn là giả thiết phải có sự
tự do trong đó. Nếu ai bị ép buộc phải
làm một việc gì ngoài ý muốn thì không
còn là tự do lựa chọn nữa, mà là sự bó
buộc. Chính sự tự do trong lựa chọn làm
cho chúng ta phải suy nghĩ, phải day
dứt vì phải có trách nhiệm trong việc lựa
chọn, phải nhận lấy hậu quả của việc lựa
chọn ấy.

Truyện : thần Hercule.
Theo truyện thần thoại của Hy lạp,
Hercule là một vị thần, một lần đứng giữa
ngã ba đường và tự hỏi xem đi về đâu.
Hai người chỉ đường đến với ông. Một
người nói :
- Hãy theo tôi, đây là con đường thoải
mái, hạnh phúc và lối đi dễ dàng.
Người thứ hai nói :
- Đây là con đường cố gắng, nỗ lực, khó
khăn. Tuy là đường khó khăn, nhưng đưa
tới hạnh phúc.
Hercule đã chọn con đường khó khăn và quả
thực ông khôn ngoan, ông đã thành công.
Chúng ta đã chọn Đức Giêsu làm thần
tượng, làm Chúa của mình, điều đó chứng
tỏ không những chúng ta phải có niềm
tin và còn hơn nữa chúng ta phải có đức
tin. Mà giả như chúng ta chưa có đức tin
cho đủ thì hãy theo lời khuyên của triết
gia Blaise Pascal:”Nếu bạn muốn có đức
tin, hãy qùi xuống và cầu nguyện”.
Chọn Chúa, đi theo Chúa, trước mắt là
một sự hy sinh, một sự mất mát và bị
người đời coi như một sự điên rồ, nhưng
như thánh Phaolô nói thì đó là sự khôn
ngoan trước mặt Chúa. Có lẽ người ta nói
đúng :”Khôn thế gian làm quan địa ngục,
dại thế gian làm quan thiên đàng” !

