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XIN VÂNG
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin
Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần
nói.” (Lc 1,38)
Suy niệm : Mẫu gương tuyệt vời trong
việc đáp tiếng “xin vâng,” đó chính là Mẹ
Maria. Cả cuộc đời Mẹ gói trọn trong hai
tiếng “xin vâng.” Mẹ xin vâng theo lời sứ
thần truyền tin: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của
Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ
thần nói.”
Trung thành với lời “xin vâng” tiên khởi
đó, Mẹ ghi nhớ và “suy đi nghĩ lại” trong
lòng mọi việc xảy đến trong cuộc đời Mẹ

để khám phá thánh ý Chúa ẩn chứa trong
đó. Có thể nói, từ ngày đón nhận lời thiên
sứ truyền tin cho đến lúc nhận lời trăng
trối của Đức Giêsu từ trên thập tự và trọn
cả cuộc đời Mẹ, là một chuỗi dài của tiếng
“xin vâng” để cho ý muốn của Chúa được
thể hiện. “Xin vâng”, hai tiếng thật nhẹ
nhàng và đơn giản, nhưng lại chứa đựng
một sức mạnh phi thường xuất phát từ
Đức Kitô “vâng phục cho đến nỗi bằng lòng
chịu chết” (Pl 2,8) nhờ đó muôn loài được
cứu độ; sự vâng phục ấy được phản ảnh
trọn vẹn nơi lời “xin vâng” của Đức Maria.
Mời Bạn: Thế giới hôm nay đang lâm vào
cơn khủng hoảng “quyền bính vâng phục”:

BAN ĐIỀU HÀNH & MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN
LLinh Mục Chánh Xứ: 		

Cha John Henderson		

Linh Mục Quản Nhiệm: 		

Cha Giuse Võ Đình Thanh

Chủ Tịch Cộng Đoàn:		

Ông 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

con cái cãi lệnh cha mẹ; không còn chuyện
“cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” nữa; bề
dưới chống đối, bất tuân mệnh lệnh bề
trên. Ngược lại vẫn còn nhiều bậc bề trên,
những bậc làm cha mẹ cư xử cứng cỏi,
độc đoán, muốn bề dưới phục tùng kiểu
vânglời “tối mặt”. Mời bạn noi gương Đức
Maria: vâng phục ý Chúa tỏ hiện qua lời sứ
thần, qua những biến cố xảy ra trong cuộc
sống.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành những
phút tĩnh lặng, suy đi nghĩ lại những việc
xảy ra trong ngày sống để khám phá thánh
ý Chúa.
Cầu nguyện:Đọc kinh Truyền Tin.

LIÊN LẠC
inh 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 & Hôn phối: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ
Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp ông chủ tịch hay 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 3 giờ chiều Thứ Bẩy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA
ĐỨC THÁNH CHA • THÁNG 10 /2018

Ý truyền giáo: Cầu cho sứ vụ của các
tu sĩ
Xin cho các tu sĩ nam nữ biết khơi dậy tính
năng động nhiệt thành của mình và biết
hiện diện giữa những người nghèo khổ,
những người bị gạt ra bên lề xã hội, và
những người thấp cổ bé miệng.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

7/10: Chúa nhật 27 thường niên/Lễ Mẹ Mân
Côi/USA:ngày tôn trọng sự sống
8/10: Thứ Hai trong tuần 27 TN
9/10: Th. Denis, gm và các Bạn tử đạo
Th. Gioan Lêônarđô, lm
10/10: Thứ tư trong tuần 27 TN
11/10: Th. Gioan 23
12/10: Thứ Sau trong tuần 27 TN
13/10: Thứ Bẩy trong tuần 27 TN
14/10: Chúa nhật 28 thường niên
Giáo hội nghèo đói.

THÔNG CÁO

Truyện : Chiếc ghế quì.
Một phụ nữ Đức đến xin tòa ly dị, vì ông
chồng quá say sưa, chửi mắng, đập phá.
Vị chánh án là ông Windthorst, một nhân
vật thời danh của Giáo hội Đức. Vị chánh
án hỏi :
- Lúc chồng bà say sưa, chửi mắng, đập
phá, bà đối xử thế nào ?
Bà trả lời :
- Thưa ngài, dĩ nhiên là tôi phải gây sấm
sét giông tố đối lại.
Vị chánh án ôn tồn bảo :
- Tôi thấy hình như trong nhà bà thiếu một
việc cần thiết để gây hòa bình, đó là chiếc
ghế quì. Bà hãy về sắm chiếc ghế quì. Rồi
mỗi lần ông chồng trở về say sưa, chửi bới,
đập phá, bà hãy mau mắn quì vào ghế đó
và thay vì nói với chồng, bà hãy nói với
Chúa.
Bà này về làm đúng theo lời chỉ bảo. Ít lâu
sau bà trở lại, sung sướng báo tin cho cho
vị chánh án hay :”Môn thuốc ghế quì thật
là linh nghiệm”.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : St 2,18-24.
Trong bài đọc 1, tác giả sách Sáng thế
nói với chúng ta về nguồn gốc cặp vợ
chồng đầu tiên trong nhân loại : chính
Thiên Chúa đã tạo dựng người nam
người nữ, bổ túc cho nhau để trong hôn
nhân, họ tạo thành một cặp vợ chồng
bền vững.
+ Bài đọc 2 : Dt 2,9-11.
Tác giả thư gửi tín hữu Do thái nhằm
tôn vinh chức tư tế của Đức Kitô : Ngài là
vị tư tế hoàn hảo. Để thực hiện chương
trình của Thiên Chúa, Ngài đã hạ mình
xuống làm người chịu nạn chịu chết, bị
hạ xuống thua kém các thiên thần một
thời gian ngắn, nhưng qua việc Phục
sinh, Ngài lại được nâng lên và trở thành
vị lãnh đạo thập toàn.
+ Bài Tin Mừng : Mc 10,2-16.
Bài Tin mừng hôm nay được chia thành
hai phần :
a) Về vấn đề ly dị :
Có người biệt phái đến phỏng vấn Chúa
Giêsu về vấn đề ly dị có ý gài bẫy Ngài,

bởi vì luật Maisen đã cho ly dị, còn Chúa
Giêsu thì lại kết án.
Về vấn đề ly dị thì có hai trường phái đối
nghịch nhau : Phái tự tự do thì cho rằng
có thể ly dị vì bất cứ lý do gì dù rất tầm
thường. Còn phái bảo thủ thì chỉ dược ly
dị trong trường hợp ngoại tình. Tuy chủ
trương khác nhau, nhưng hai phái này có
một điểm chung là cho phép ly dị.
Sau khi giải thích tại sao Maisen đã phải
dàn xếp như vậy, Chúa Giêsu tuyên bố
“Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người
không được phân ly”.
b) Thái độ đối với trẻ con.
- Người Do thái có thói quen đem trẻ nhỏ
đến cho những người có uy tín đặt tay
chúc lành cho chúng. Thấy Chúa Giêsu là
bậc Thầy nhân hậu có nhiều uy tín, họ đã
đem trẻ nhỏ đến để Ngài chúc lành cho
chúng.Các môn đệ tỏ ra khó chịu, muốn
đuổi chúng đi nhưng Chúa Giêsu ngăn
cản các ông và dạy cho các ông một bài
học là mở rộng vòng tay đón tiếp tất cả
mọi người, không loại trừ bất cứ ai.

Phải củng cố lại tình yêu gia đình
Chúng ta phải đổi mới và làm tươi trẻ lại
tình yêu hôn nhân như người ta nói :”Hãy
rửa tội cho tình yêu mỗi buổi sáng và hãy
cưới lại nhau mỗi ngày”. Trong bài đọc 2,
tác giả thư Do thái đã nhấn mạnh đến
sự khắng khít giữa Đức Kitô và loài người
trong mầu nhiệm tử nạn phục sinh. Đức
Kitô đã không để lại cho chúng ta một
tấm gương khắng khít hòa hợp và hiệp
nhất đó sao ? Ngài đang kêu gọi chúng ta
không những kết hợp bất khả ly với Ngài
mà còn với nhau nữa. Ngài muốn khuyến
khích riêng các gia đình đang gặp khó
khăn đó.
Thiên Chúa dựng nên chúng ta để yêu
thương – nhận và cho tình yêu. Tuy nhiên,
khả năng yêu thương không phải là một
vật mà Ngài ban cho đôi lứa trong ngày
hôn lễ cùng với mọi quà tặng khác. Tình
yêu là một điều mà người ta phải học biết.
Hành trình thực sự mà đôi vợ chồng mới
cưới phải thực hiện, không còn là cuộc
hành trình cô độc, mà là cuộc hành trình
đi từ tính ích kỷ đến tình yêu.
Không có gì thách thức tình yêu bằng hôn

nhân, cũng không có gì đem lại cho tình
yêu cơ hội trưởng thành bằng hôn nhân.
Nó đòi hỏi phải có nhiều sự trưởng thành.
Theo kinh nghiệm, chúng ta thấy những
con cá vàng trong chậu hòa hợp với nhau
dễ dàng. Nhưng bạn hãy đem hai người
đến sống chung thì ít lâu sau họ sẽ có vấn
đề. Khi hai người kết hôn, họ đem đến hôn
nhân sức mạnh và sự yếu đuối, tình yêu và
thù hận, va chạm và tổn thương, hy vọng
và sợ hãi.
Tuy nhiên, những khó khăn mà họ gặp có
thể là những cơ hội để họ trưởng thành.
Khi đã khắc phục được vài cơn bão tố thì
mối tương quan trở nên sâu sắc.
Người ta thường nói :”Mưu sự tại nhân,
thành sự tại thiên”, dù con người có nỗ
lực đến đâu cũng không đạt tới kết quả
mong muốn nếu không có ơn Chúa trợ
giúp vì Ngài đã nói :”Không có Thầy các
con không làm được gì”, nhưng Ngài
cũng nói :”Hãy xin thì sẽ được”, do đó,
chúng ta phải nỗ lực cầu nguyện nhiều
để gia đình được hiệp nhất, tránh được
sự đổ vỡ đang rình rập.

