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

Chúa nhật 28 thường niên • Năm Phụng Vụ B
Ngày 14 Tháng 10 Năm 2018 • Tháng Mân Côi Đức Mẹ

BẠC NHƯ TIỀN!
[Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30]
Trong khi người đời đề cao và mơ ước giầu
sang, tiền bạc vì“Tiền là Tiên là Phật, là sức
bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già,
là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che
thân, là cán cân của công lý” thì Chúa Giêsu lại dậy chúng ta: "Những người có của
thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! Con
lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người
giàu vào Nước Thiên Chúa!"
Vậy thì theo quan điểm của Chúa Giê-su,

của cải vật chất chưa hẳn là điều tốt lành
mà có thể là một trở ngại nghiêm trọng
trong đời sống của những người muốn đi
theo Chúa. Theo nghĩa này người đời cũng
thường nhận định: “bạc như tiền” khi đồng
tiền phản lại người sở hữu nó thay vì phục
vụ chủ nhân như tên nô lệ ngoan ngoãn.
Chúng ta cần có sự khôn ngoan và sức
mạnh của Thiên Chúa để hiểu và sống theo
giáo huấn của Chúa Giê-su Ki-tô trong
lãnh vực khó khăn này!
Sứ điệp của Lời Chúa trong ba bài Sách
Thánh hôm nay:
- Một là tiền bạc, của cải, sức khoẻ, sắc
đẹp…. là con dao hai lưỡi, chứ không đơn

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

thuần là thuận lợi cho đời sống tâm linh.
- Hai là theo Chúa, hy sinh, từ bỏ (bất cứ cái
gì) vì Chúa không bao giờ phải thiệt thòi vì
Chúa Giê-su đã hứa thưởng cho đời sau.
Thực thi sứ điệp của Lời Chúa hôm nay:
* Thứ nhất: Có một quan niệm (hay đánh giá)
đúng đắn về của cải, tiền bạc, sức khỏe, sắc
đẹp và các thứ khác (địa vị, chức tước, quyền
hành): chúng là những con dao hai lưỡi, là
những tên nô lệ (công cụ) đắc lực, nhưng lại
là những ông/ bà chủ rất nguy hiểm và độc
ác.
* Thứ hai: Chọn con đường theo Chúa Giê-su,
tin tưởng vào Lời Chúa Giê-su hứa mà sẵn
sàng và quảng đại hy sinh từ bỏ (càng nhiều
càng tốt) vì Người.

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

14/10:		 Chúa nhật 28 thường niên
15/10: Th. Têrêxa Avila, dtts - lễ nhớ
16/10: Th. Hedviga, nữ tu
Th. Margarita Maria Alacoque, trinh nữ
17/10:		 Th. Inhaxiô Antiokia, gmtđ18/10: Th. Luca thanh su
19/10:		 Th. Isaac Jogues và Gioan 		
Brebeuf, và các Bạn tử đạo
		 Lễ Nhớ (Hoa Kỳ)
20/10: Thứ Bẩy trong tuần 28 TN
21/10:		 Chúa nhật 29 thường niên

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Kn 7,7-11
Đoạn văn trích sách Khôn ngoan hôm
nay ca tụng Đức Khôn ngoan và coi Đức
Khôn ngoan là cao trọng hơn hết. Trong
khi người thường quí trọng tiền của và
sự giầu sang thì người công chính lại coi
Đức Khôn ngoan là cao trọng hơn cả. Tác
giả cho biết lý do :
- Khôn ngoan quí trọng hơn vàng bạc
châu báu.
- Khôn ngoan quí trọng hơn sức khỏe và
sắc đẹp.
- Khôn ngoan sẽ đem đến cho người
công chính nhiều sự may lành.
+ Bài đọc 2 : Dt 4,12-13
Tác giả thư gửi tín hữu Do thái nói với
chúng ta rằng : như lưỡi gươm sắc bén,
Lời Chúa thâm nhập tâm can đến những
chốn thẳm sâu để soi cho tâm hồn thấy
được chính mình, không ảo tưởng.
Lời Chúa lột tẩy những sai trái của con
người, không phải là để kết án, nhưng là
để soi sáng và mời mọi người điều chỉnh
lại bước đường của họ.

Giáo hội nghèo đói.

Thái độ đối với tiền bạc

Truyện : Đứng trên của cải.
Có một người giầu có kia thường xuyên đến
xưng tội với thánh Philipphê Nêri. Ôâng có
nhiều tiền của, có thiện chí, nhưng ông vẫn
cảm thấy mình không đạt được sự tiến bộ nào
trên đường thiêng liêng. Từ chán nản đến thất
vọng, cuối cùng ông bỏ cuộc và không trở lại
xưng tội với thánh nhân nữa. Thấy ông đã lâu
không đến xưng tội, thánh nhân tìm đến nhà
ông để gặp ông. Sau một hồi trò truyện, ngài
nhìn lên cây Thánh giá trên tường, ngài cân
nhắc độ cao của Thánh giá rồi đề nghị với người
đàn ông giầu có :”Ôâng là người cao lớn, ông
thử với coi có tới Thánh giá không”. Ông đứng
dậy giơ cánh tay lên cố với nhưng không thể
nào chạm tới Chúa Giêsu trên Thánh giá. Bấy
giờ thánh Philipphê dùng hết sức đẩy cái hòm
tiền của người giầu đến bên cạnh ông và bảo
ông hãy đứng lên trên cái hòm tiền để với tới
cây Thánh giá. Ôâng làm theo ý thánh nhân
và sờ được Chúa Giêsu trên Thánh giá. Sau
đó ngài nói với ông :”Để có thể nắm lấy được
Chúa Giêsu, để có thể tiến bộ trên đường thiêng
liêng, chúng ta cần phải đứng trên tiền bạc của
cải”.

1. Chúa không lên án người giầu có.
Thực ra, Đức Giêsu không lên án người
giầu co,ù cũng không chúc lành cho
người nghèo. Những người “đàn bà thánh
thiện”đi theo Chúa, họ là những người
giầu có, đem tiền của trợ giúp Ngài và các
môn đệ trong công việc truyền giáo, họ
đâu bị kết án. Cũng như khi Maria, em
của Marta và chị của Lazarô, đem bình
thuốc thơm mà Giuđa đánh giá đến 300
đồng (công nhật một người thợ thời ấy
là một đồng). Ngài đi dự những bữa ăn
sang trọng của người biệt phái giầu có (Lc
7,36-38; Mc 14,3-9), hay những người thu
thuế có tiền (Lc 19,1-10). Vậy Chúa lên án
những gì ?
Ngài lên án những người không biết dùng
tiền của, làm nô lệ cho tiền của. Thật khó
cho người giầu có thể trở nên một Kitô
hữu chân thật khi họ coi đồng tiền là chúa
tể. Điển hình là người thanh niên hôm
nay, anh không dám hay không đành dấn
thân theo chân Chúa, như Phêrô và các
bạn ông đã làm.

THÔNG CÁO

+ Bài Tin mừng : Mc 10,17-30
Bài Tin mừng được chia thành hai phần :
a) Thiện chí nửa vời: Một thanh niên
muốn tiến cao trên đường nhân đức đã
đến xin Đức Giêsu chỉ bảo cách thức để
có thể tiến tới đường trọn lành của Nước
Trời. Đức Giêsu đã chỉ dẫn cho anh :”Hãy
đi bán những gì anh có mà cho người
nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên
trời, rồi hãy đến theo Ta”. Nghe thế, anh
ta buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều tiền
của. Đức Giêsu tiếc rẻ cho anh ta, nhìn
chung quanh và nói :”Những kẻ cậy dựa
vào của cải khó vào Nước Thiên Chúa biết
bao”.
b) Bài học về sự từ bỏ : Đức Giêsu đưa ra
điều kiện tiên quyết cho những người
muốn làm môn đệ của Ngài là phải từ bỏ
mọi sự. Ngài cũng lợi dụng hoàn cảnh
này để cảnh giác các môn đệ cho khỏi
quyền lực của trần gian chế ngự. Chúng
kềm hãm và chặn đứng những nhiệt tình
cao đẹp nhất. Chúng làm khô héo những
hoài bão thanh cao nhất của những
người thiện chí.

2. Phải có tinh thần siêu thoát.
Ai muốn làm môn đệ Chúa phải có tinh
thần siêu thoát đối với tiền của. Siêu
thoát đây không có nghĩa là phải bỏ hết
mọi sự để sống một đời sống nghèo nàn
tuyệt đối như thánh Phanxicô Assisi.
Phanxicô đã nghe bài giảng trong Thánh
lễ có câu :”Anh chỉ còn thiếu một điều :
hãy về bán những gì anh có mà bố thí cho
người nghèo, anh sẽ được một kho tàng
trên trời, rồi hãy đến theo Ta”. Phanxicô
lập tức thực hiện câu Tin mừng nên đã
bán hết những gì mình có, bố thí cho
người nghèo và bắt đầu một đời sống
theo Chúa : ăn mặc rách rưới, rảo quanh
các đường phố vừa rung chuông vừa rao
giảng Tin mừng tình thương của Chúa.
Chúa không đòi chúng ta phải sống
nghèo khó tuyệt đối như thánh Phanxicô.
Ngài chỉ đòi chúng ta phải có tinh thần
siêu thoát đối với tiền của, không để cho
của cải vật chất chi phối làm cản bước
đường tiến tới sự trọn lành mà chỉ dùng
của cải như bàn đạp để tiến lên, và đạt tới
hạnh phúc Nước Trời.

