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BỎ MÌNH ĐỂ
THEO ĐỨC KI TÔ
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính
mình, vác thập giá mình mà theo.”
Suy niệm: Đức Ki-tô đòi hỏi các môn đệ
theo Ngài phải từ bỏ chính mình. “Bỏ chính
mình” có phải tự tử không? Hẳn là không!
Các nhà hiền triết, các tôn giáo đều kêu gọi
từ bỏ cái tôi kiêu căng, ích kỷ, tham sân si,
và thậm chí bỏ cả tiền tài lẫn danh vọng
nữa. Thế nhưng sự từ bỏ mà Chúa Giêsu
kêu gọi không chỉ để hoàn thiện bản thân.

Ngài kêu gọi chúng ta từ bỏ mọi sự là để
có thể đi theo Ngài, đi theo con đường
thập giá mà Ngài đã đi, để trở nên giống
Ngài: sống hiền lành, khiêm nhường, khó
nghèo, chịu sỉ nhục, ngược đãi, và chết để
cứu chuộc nhân loại là những người Ngài
yêu mến. Sự bỏ mình đó không huỷ hoại
mà dẫn ta đến một cuộc sống dồi dào hơn:
“Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và
Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”
Mời Bạn: Không tích chứa oán hờn, đố kỵ,
tranh chấp, ghen ghét, thù hận… nhưng
sống khiêm nhường hiền lành và vị tha chỉ
vì bạn yêu Chúa và muốn nên giống 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

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

và do đó bạn cũng yêu người khác bằng
trái tim của Chúa.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm cùng với Chúa
Giê-su vác đến cùng thập giá của mình là
từ bỏ thói hư tật xấu của mình, là đón nhận
những sự khó chịu, trái ý do hoàn cảnh
hoặc do người chung quanh gây ra.
Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin ban cho chúng
con ơn can đảm để thật sự từ bỏ những
thói hư thật xấu làm chúng con không
muốn vác thập giá theo Chúa. Đồng thời
xin cho chúng con biết sống khó nghèo,
khiêm nhường và hiền lành để phục vụ anh
em làm sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh
hồn. 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 9 /2018
Cầu cho thế giới - Những bạn trẻ tại
Phi Châu
Xin cho các ạn trẻ tại Phi Châu đượcđi học
và làm việc tại quê hương của mình .
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

16/9:
17/9:
18/9:
19/9:
20/9:
21/9:
22/9:
23/9:

CN 24 Thường Niên
Th. Hildegard of Bingen
Thứ Ba trong tuần 24 TN
Thứ Tư trong tuần 24 TN
Thứ Năm trong tuần 24 TN,
Th. Matthêô, thánh sử -lễ kính
Thứ Bẩy trong tuần 24 TN
CN 25 Thường Niên

Giáo hội nghèo đói.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Is 50,5-9a.
Người Tôi Trung tự nhận là môn đệ của
Giavê, có sứ mạng đem những lời Thiên
Chúa truyền cho ông mà loan báo và
dạy dỗ. Sứ mạng ấy khiến người ta ghen
ghét, ngược đãi dưới nhiều hình thức,
nhưng một nguồn sức mạnh mãnh liệt
nâng đỡ ông thi hành nhiệm vụ. Ông
đã thắng vượt sự buồn lo đó bằng một
lòng tín thác không lay chuyển vì ông
tin tưởng rằng Thiên Chúa không ngừng
đến cứu giúp ông.
+ Bài đọc 2 : Gc 2, 14-18.
Trong bài đọc 2, thánh Giacôbê nói về
những đòi hỏi của đức tin trong hành
động. Ngài khẳng định :”Đức tin mà
không có hành động thì là đức tin chết”.
Cả đức tin lẫn hành động đều cần thiết
và luôn phải đi đôi với nhau, không thể
tách rời .

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.

Truyện : Cưa bớt thập giá.
Anh kia được Chúa ban cho một cây
thập giá và được căn dặn rằng khi nào
về thiên đàng nhất thiết phải vác theo.
Suốt ngày anh ca cẩm, phân bua vì
thập giá của mình quá dài và nặng
hơn thập giá của những người khác.
Thế rồi, sẵn cưa, anh cưa bớt đi mười
phân. Và anh cảm thấy ưng ý với thập
giá mới.
Ngày về thiên đàng đã đến, anh cùng
mọi người vác thập giá ra đi. Đường
vào thiên đàng buộc phải vượt qua
một con suối nước chảy xiết. Những
người khác có sáng kiến đặt thập giá
của mình xuống làm cầu để có thể
bước qua bên kia. Anh này cũng bắt
chước đặt thập giá xuống để làm cầu.
Tiếc rằng thập giá của anh lại thiếu
mất mươi phân khiến vĩnh viễn anh
không thể vào thiên đàng được.

+ Bài Tin Mừng : Mc 8,27-35.
Bài Tin Mừng hôm nay được chia thành
hai phần :
1. Đức Giêsu muốn các môn đệ phản ảnh
cho Ngài biết dư luận của dân chúng về
Ngài là ai ? Các môn đệ : Ngài là một đại
tiên tri có quyền làm được những dấu lạ.
Phần Phêrô :”Thầy là Đấng Kitô”.
2. Sau đó, Đức Giêsu tiết lộ cho các ông
biết về cuộc khổ nạn của Ngài ,Ông Phêrô,
tuy công nhận Ngài là Đấng Messia,
nhưng niềm tin này mới là tạm thời : nó
không chấp nhận Đấng Messia phải chịu
đóng đinh. Các ông không thể hiểu nổi.
Trước sự bỡ ngỡ của Nhóm 12, Đức Giêsu
noí :”Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình,
vác thập giá mà theo Ta. Ai muốn cứu
mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai
chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin
Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.

Những điều kiện để theo Chúa
Muốn theo Chúa thì phải thi hành hai
điều kiện là phải từ bỏ mình và vác thập
giá mình.
a) Phải từ bỏ chính mình.
Từ bỏ chính mình để nhận lấy Thập
giá mà bước theo Chúa. Từ bỏ để khỏi
bận tâm tính toán, so sánh hơn thiệt
trong việc theo Chúa. Không từ bỏ, con
người vướng bận nhiều thứ là cái tôi
kềnh càng, tự ái, ích kỷ; nào là vật chất,
đẳng cấp, vị thế xã hội. Muốn thong
dong trong việc đi theo Chúa phải từ
bỏ những thứ phụ thuộc đó, đặt niềm
tin vào Chúa mới mong theo trọn con
đường Chúa mời gọi.
b) Vác thập giá mình.
Thập giá, theo Tin mừng, chính là chấp
nhận và làm ngược lại mọi sở thích và
khuynh hướng tự nhiên của con người.
Thập giá là tự chủ, tự chế, là vượt lên
những đòi hỏi của bản năng thấp hèn.
Thập giá là nỗ lực hoàn thiện, gột bỏ con
người thú tính, để mặc lấy nhân phẩm,
nhân cách của thụ tạo duy nhất được
dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa,
và có khả năng đối thoại với Thiên Chúa.
Như vậy, kiểu nói “vác thập giá mình”
có ý nói con người phải nhận những khổ
cực của mình, cũng như Đức Giêsu đã

đón nhận những khổ cực của Ngài. Ngoài
ra, theo luật hình sự Rôma, người bị kết
án đóng đinh phải tự mình vác lấy thập
giá của mình ra pháp trường. Như thế,
“vác thập giá mình” cũng đồng nghĩa với
mình đã bị án tử rồi.
c) Chấp nhận đau khổ trong đời.
Từ xưa đến nay, có một vấn đề gai góc,
một vấn đề nan giải, một vấn đề làm cho
nhiều người thắc mắc và thất vọng. Đó
là vấn đề đau khổ. Người ta sinh ra trong
tiếng khóc, trải qua cuộc đời đầy nước
mắt, rồi âm thầm nằm xuống trong tiếng
khóc chân thật hay giả dối của người
khác. Phải chăng đời là bể khổ như Phật
giáo chủ trương ? Vấn đề đau khổ này
cũng đã được đề cập đến trong sách Gióp,
nhưng chưa tìm được câu giải đáp thoả
đáng, phải chờ Đức Giêsu đến để giải
thích và cho nó một ý nghĩa.
Chúng ta có thể ví những đau khổ, phiền
muộn như cơn bão táp, lụt lội xẩy đến.
Chúng là một phần cuộc sống mà chúng
ta không thể nào tránh né được. Tuy
nhiên, đối với Chúa, điều quan trọng
trong cuộc sống không phải là nỗi phiền
muộn hay đau khổ xẩy đến trên chúng
ta, mà chính là thái độ chúng ta đáp ứng
chúng, cách thức chúng ta xử lý chúng.

