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

Chúa Nhật 25 Thường Niên • Năm Phụng Vụ B
Ngày 23 Tháng 9 Năm 2018

DÀNH CHO AI
MUỐN LÀM LỚN
“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải
làm người rốt hết và làm người phục vụ
mọi người.” (Mc 9,35)
Suy niệm: Một điều thật trớ trêu: đang khi
Thầy loan báo cuộc khổ nạn thì trò lại tranh
giành địa vị cao thấp. Cách cư xử của Đức
Giê-su thật tế nhị: Ngài không xen vào cuộc
tranh luận, mà Ngài đợi về đến nhà mới hỏi.
Ngài cũng chẳng nặng lời với các ông. Cách
giáo dục của Đức Giê-su cũng thật khéo léo:

Ngài không dập tắt tham vọng của các môn
đệ. Ngài thanh lọc và hướng tham vọng ấy
lên cao hơn. Thay cho tham vọng thống trị,
Đức Giê-su hướng các ông đến lòng khát
khao phục vụ. Thay cho tham vọng vun
quén mọi sự cho bản thân, Ngài hướng các
ông đến ước muốn xả thân cho người khác.
Trong Nước của Đức Giê-su, người lớn nhất
là người phục vụ hết mình nhất.
Mời Bạn: Can đảm nhận ra những tham
vọng đang chi phối bạn: Tâm hồn bạn
không được bình an, khi bạn lúc nào cũng
bị chi phối bởi ý tưởng hơn thua, được mất,
chỗ cao chỗ thấp… Bạn đang làm mọi sự
để xây dựng cho cái tôi của bạn. Bạn đang

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

chọn chỗ cao nhất trong thế giới của bạn,
nhưng là chỗ thấp nhất trong Nước Trời.
Sống Lời Chúa: Có thể bạn cũng là người
có chút quyền hành; mời bạn xét mình:
Bạn dùng quyền hành để phục vụ người
khác hay để củng cố uy tín của mình?
Quyền hành có làm bạn trở nên cứng cỏi
với tha nhân và biến họ thành nô lệ cho ý
riêng của bạn không? Mời bạn rút ra một
quyết tâm cho mình.
Cầu nguyện: Xin cho chúng con biết noi
theo gương sống của Chúa: phục vụ như
một tôi tớ, dùng chức vụ, quyền bính như
một phương tiện để phục vụ theo tinh thần
khiêm cung và yêu thương 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 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

23/9:
24/9:
25/9:
26/9:
27/9:
28/9:
29/9:
30/9:

CN 25 Thường Niên
TẾT TRUNG THU
Thứ Ba trong tuần 25 TN
Thứ Tư trong tuần 25 TN
Thứ Năm trong tuần 25TN,
Thứ Sáu trong tuần 25TN
Thứ Bẩy trong tuần 25 TN
CN 26 Thường Niên

Giáo hội nghèo đói.

THÔNG CÁO

• Lớp dạy Anh ngữ miễn phí cho người
lớn tại trường học của giáo xứ từ 7
giờ cho đến 8:30 mỗi tối thứ Ba và Thứ
Năm. Các lớp sẽ khai giảng vào Thứ ba
25/9/2018 và kết thúc vào 23/5/2019. Ghi
danh tại mỗi lớp hpc. Nếu có thắc mắc, xin
liên hệ: ESOL qua email: jessica@gmail.com
Chân phước Charles de Foucauld.
Cha Charles de Foucauld, , biệt danh là người
hùng sa mạc Sahara, trước đây là một viên
thượng tá trong quân đội Pháp. Đã từng chỉ
huy các đoàn kỵ binh anh dũng rong ruổi
ngược xuôi trên lưng ngựa để phục vụ hoàng
triều nước Pháp. Foucauld tưởng như vậy là
thành công và oai hùng. Nhưng nắm trong
tay những tấm huy chương chói lọi, và tai
nghe tiếng vó ngựa vang trời, Foucauld vẫn
cảm thấy sự trống vắng, vô nghĩa của cuộc
đời ! Để cho đời mình có ý nghĩa tròn đầy, ông
rời quân ngũ, xin vào phục vụ trong một tu
viện ở làng Nazareth. Tại đây, Foucauld gánh
nước cho từng nhà, nhất là những người
già yếu bệnh tật. Rồi Chúa lại dẫn lối cho
Foucauld đi tĩnh huấn trong sa mạc để đem
Tin Mừng cho người Phi châu. Trong đời quân
ngũ, Foucauld không chinh phục được ai,
nhưng trong đời tu sĩ, ông đã đem nhiều linh
hồn vê với Chúa.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Kn 2,12-20.
Sách Khôn ngoan được viết vào thế kỷ
I trước công nguyên bởi một người Do
thái tại Alexandria, nơi cộng đoàn Do
thái thịnh vượng. Nhiều người trong
họ đã bị lây nhiễm những quyến rũ của
nền văn minh phóng đãng, đã trở thành
phường vô đạo. Do đó, mới có sự xung
khắc giữa những người công chính và
phường vô đạo.
Truyền thống Công giáo qua mọi thời
vẫn nhận ra hình ảnh của Chúa Kitô nơi
người công chính bị bắt bớ và nhiều chi
tiết báo trước cuộc khổ nạn của Người.
+ Bài đọc 2 : Gc 3,16-4,3.
Đối với Thánh Giacôbê, tiêu chuẩn của sự
khôn ngoan là lối sống thực hành đúng
đắn điều răn yêu thương, nhất là thói
xấu ganh tị tranh chấp.
- Ở đâu có ganh tị và tranh chấp thì ở đó

có xáo trộn và đủ thứ xấu xa.
- Người xây dựng hoà bình sẽ thu hoạch
kết quả là cuộc đời công chính.
-+ Bài Tin Mừng : Mc 9,30-37.
Bài Tin mừng hôm nay có hai phần :
1/ Đức Giêsu lần thứ hai loan báo cuộc
Thương khó của Ngài cho các môn đệ,
nhưng các ông vẫn quan niệm rằng Đức
Giêsu là Đấng Kitô theo nghĩa trần gian
mang mầu sắc chính trị. vì thế, các ông
tranh luận với nhau xem ai là người lớn
nhất trong nước Ngài sắp thành lập.
2/ Đức Giêsu nói cho các ông thái độ phải
có trong Nước Ngài sắp thành lập :
- Phải biết phục vụ, đừng ai để ý đến địa
vị lớn hay nhỏ để ganh đua.
- Người có chức vụ càng cao càng phải hạ
mình xuống phục vụ như người đầy tớ.
- Phải tiếp đón mọi người, không phân biết
già trẻ, sang hèn với tinh thần quảng đại.

Đức Ki Tô, mẫu gương phục vụ
Chúng ta sống sau những biến cố đau
thương của Đức Giêsu, chúng ta suy
niệm, học hỏi những biến cố đó. Thế
nhưng sau đó chúng ta vẫn còn tranh
giành địa vị lớn nhỏ : những chuyện
tranh giành ngôi thứ trong các giáo xứ,
tức là các môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng
ta thấy nhiều nơi còn phản ảnh tâm
trạng của các môn đệ xưa kia. Chung qui
cũng tại bản năng muốn ăn trên ngồi
trước, muốn thống trị người khác mà
thời đại nào cũng thế.
Đức Giêsu đã dạy chúng ta :”Hãy làm tôi
tớ cho mọi ngườ”(Mc 9,35). Đã là tôi tớ
thì phải hầu hạ, phục vụ, giúp đỡ. Giúp
đỡ người khác chính là giúp đỡ chính
mình. Đó cũng là khuôn vàng thước
ngọc của Đức Giêsu : “Cho thì có phúc
hơn nhận lãnh”(Cv 20,35). Bởi vì, cho tức
là trao tặng cho chính mình.
Người Anh có một câu ngạn ngữ tương tự :
Điều tôi tiêu đi thì tôi có
Điều tôi giữ lại thì tôi mất
Điều tôi cho đi thì tôi được.
Đó là lý luận của tình yêu. Tình yêu lớn
lên theo mức độ của sự trao ban. Có biết
yêu thương con người mới thực sự triển
nở và gặp lại chính mình. Có biết yêu
thương thì con người mới tìm được hạnh

phúc đích thật và một sự bình an trong
cuộc sống :
Thành quả của sự thinh lặng là cầu nguyện,
Thành quả của sự cầu nguyện là yêu thương,
Thành quả của yêu thương là phục vụ,
Thành quả của phục vụ là bình an.
(Mẹ Têrêsa Calcutta)
Truyện : bác sĩ Mike.
Bác sĩ Mike trong phim “Vận mệnh” thấy
đời mình thất bại nhiều, chồng chết… có
ý định tự tử. Tình cờ đỡ đẻ cứu sống được
cả mẹ con, lúc ấy Miki bừng tỉnh và thấy
đời mình còn có ích cho người khác. Miki
quyết định đến một hòn đảo xa phục vụ
đồng bào với số ngày còn lại. Và Miki đã
thực sự thấy mình được hạnh phúc trong
phục vụ.
Để kết thúc, chúng ta hãy lắng nghe
trong tinh thần cầu nguyện những lời của
bác sĩ Albert Schweitzer, một Kitô hữu
vĩ đại thời nay, người đã từ giã những
phòng hoà nhạc Âu châu để trở thành
một bác sĩ thừa sai phục vụ cho người
nghèo khổ ở Phi châu :
“Tôi không biết số phận bạn ra sao, chỉ
biết một điều duy nhất là :”Trong các
bạn, chỉ những ai biết tìm và tìm thấy
cách thức phục vụ tha nhân thì mới thực
sự được hạnh phúc”

