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

Chúa nhật 29 thường niên • Năm Phụng Vụ B
Ngày 21 Tháng 10 Năm 2018 • Tháng Mân Côi Đức Mẹ

LÀM NGƯỜI
PHỤC VỤ
Suy niệm: Hai anh em Gia-cô-bê và
Gio-an khiến cả nhóm mười môn đệ bực
mình vì họ háo thắng, ích kỷ, muốn mình
trổi vượt hơn anh em. Môn đệ Chúa Giê-su
sống với anh em, làm việc chung và chia
sẻ chung một số phận với họ: tất cả cùng
nằm gai nếm mật với nhau, cùng chia vui
sẻ buồn với nhau. Họ chia sẻ thành công và
cả thất bại của nhóm. Họ không tìm một
chỗ nào đó bên tả, hay bên hữu nhưng

một chỗ ở giữa anh em để cùng đồng
hành với anh em. Họ quan tâm những sự
thuộc về Chúa, những vấn đề chung, đặt
quyền lợi chung lên trên những tính toán
cá nhân.
Mời Bạn: Chỗ của người môn đệ không là
‘bên tả’ hay ‘bên hữu’ nhưng là dưới chân
Chúa và anh em: dưới chân Chúa để nghe
Lời Chúa; dưới chân anh em để phục vụ.
Một chỗ trong Nước Chúa là để phục vụ và
phục vụ theo điều mình đã học được nơi
Chúa.
Chia sẻ: Khi chọn người vào các chức vụ
trong cộng đoàn, chúng tôi có quan tâm

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

đến khả năng cống hiến và chu tòan công
tác của người được chọn hay chỉ có ý trao
ban một tước vị, một danh dự cho người
đó? Có những biểu hiện của tình trạng lạm
dụng quyền hành hay tham quyền cố vị
hay không?
Sống Lời Chúa: Tôi truyền giáo bằng đời
sống khiêm tốn phục vụ. Tôi sẵn sàng đảm
nhận những công tác âm thầm, không ai
biết đến để làm sáng danh Chúa và mở
rộng vương quốc của Tình Yêu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết
phụng sự Chúa và phục vụ anh em mà
không đòi một quyền lợi nào.

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

21/10:		 Chúa nhật 29 thường niên
LỄ TRUYỀN GIÁO - Th. Luca, TS
22/10: Thứ Hai trong tuần 29 TN
23/10: Thứ Ba trong tuần 29 TN
24/10:		 Th. Antôn Claret, gm
25/10: Thứ Năm trong tuần 29 TN
26/10:		 Thứ Sáu trong tuần 29 TN
27/10: Thứ Bẩy trong tuần 29 TN
28/10:		 Chúa nhật 30 thường niên
Giáo hội nghèo đói.

THÔNG CÁO

Truyện : Đức Hồng y Roncalli
Một hôm Đức Hồng y Roncalli vừa trên xe
bước xuống. Ngài mới đi xa về. Phái đoàn
tòa giám mục ra đón. Mọi người ngạc
nhiên trên vai áo Hồng y có vướng mấy
cộng rơm đồng quê. Ai hỏi ngài cũng cười
xòa vui vẻ, nhưng mấy nhân viên phụ tá
trên xe đều hiểu chuyện. Chiếc xe của Đức
Hồng y đang từ hướng Bắc xuống miền
Nam qua vùng đồng ruộng. Giữa đường
một chiếc xe bò chở rơm sa hố. Người đánh
xe gắng sức đẩy phụ nhưng xe không nhúc
nhích. Đức Hồng y cho xe dừng lại, xắn tay
áo hò dô ta đẩy phụ, và chiếc xe rơm sa lầy
lại chuyển bánh tiếp tục lên đường.
Những cọng rơm trên vai Đức Hồng y thực
sự tỏ rõ cho chúng ta một Hồng y không
quản ngại khó khăn hay sợ bẩn chiếc áo
dòng sang trọng.
Sau này lên ngôi Giáo hoàng, Đức Gioan
23 vẫn tiếp tục nếp sống bình dị phục vụ.
Ngài đã được Giáo Hội tôn phong lên bậc
hiển thánh ngày 27 tháng 4 năm 2014.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Is 53,10-11
Hai câu trong bài đọc 1 là một trích đoạn
của Bài Ca thứ tư về Người Tôi Trung của
Isaia. Cho mãi đến thời Giêrêmia, tư
tưởng tôn giáo Do thái mới nhận biết
một mối liên hệ giữa việc đền tội với
những đau khổ của người công chính bị
bách hại. Người công chính đây là Người
Tôi Trung hiến mạng sống của mình để
chuộc tội cho dân Người. Cái chết của
Người sẽ là khởi điểm của vinh quang
Người và là suối nguồn của mọi ơn phúc
cho những người khác.
Khi suy tư về những đoạn văn như đoạn
văn này, các Kitô hữu tiên khởi đã đi đến
một sự hiểu biết về những đau khổ và
cái chết của Đức Giêsu.
+ Bài đọc 2 : Dt 4,14-16
Đức Giêsu là vị Linh mục Thượng phẩm
tuyệt hảo của chúng ta. Thánh Phaolô
kêu mời chúng ta hãy vững tâm đến với
Ngài để được tiến đến cùng Chúa Cha.
Ngài về trời để làm trung gian cho chúng
ta. Chính Ngài đã có kinh nghiệm bản

thân về những thử thách, những đau khổ
mà chúng ta đang phải chịu. Do đó, Ngài
dễ dàng thông cảm với những yếu đuối
của chúng ta , Ngài nâng đỡ chúng ta và
cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa Cha.
+ Bài Tin mừng : Mc 10,35-46
Lần thứ ba Đức Giêsu loan báo cuộc
Thương Khó sắp tới của Ngài cho các môn
đệ, nhưng xem ra các ông chẳng hiểu gì.
Họ vẫn còn giữ nguyên quan niệm của
người Do thái là chờ đợi một nước vinh
quang trần thế theo nghĩa chính trị.
Họ chỉ nghĩ đến địa vị trong nước mà Đức
Giêsu sắp lập. Họ lo bàn cãi và tranh luận
với nhau, lo chiếm cho mình một chỗ cao
hơn trong vương quốc tương lai. Nhưng
Đức Giêsu đã dạy cho các ông một bài
học : ở trong vương quốc của Ngài sự cao
trọng thực sự không cốt ở trong uy thế và
danh dự, nhưng ở trong sự phục vụ tha
nhân đến tột cùng, nếu cần :”Con Người
đến không phải để được người ta phục
vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng
sống làm giá chuộc muôn người”.

Tiêu chuẩn công dân nước trời
Giáo huấn mới của Đức Giêsu là sự đảo
nghịch của Tin mừng. Khi nói với các tông
đồ, cũng như với những người chịu trách
nhiệm về các cộng đoàn Kitô hữu có mặt
lúc đó hay trong tương lai. Đức Giêsu nêu
lên một luật đối trọng với cách thế mà các
xã hội dân sự chủ trương về quyền hành
:”Những người được coi là thủ lãnh các
dân thì dùng uy mà thống trị dân, những
người làm lớn thì lấy quyền mà cai trị
dân”. Điều luật này chống lại lòng ham
muốn thống trị, như Giacôbê và Gioan và
mười tông đồ còn lại. Điều luật này không
chỉ là một điều luật bình thường, mà Đức
Giêsu coi nó là Hiến chế cho các cộng đồng
môn đệ Người : mỗi người là đầy tớ mọi
người (J. Delorme).
Đây là một đảo lộn tận gốc, một lý thuyết
cách mạng bắt đầu một mối tương quan
mới giữa người với người :”Ai muốn làm
lớn giữa anh em, thì phải làm người phục
vụ anh em”.
Đối với Đức Giêsu, chức quyền là để phục
vụ. Chức quyền cũng như tiền bạc, tự nó
không xấu. Bất cứ nhóm nào cũng cần có

một người phụ trách. Nhưng theo ý Chúa,
phụ trách trước hết không phải là một địa
vị thống trị hưởng lợi, hưởng uy thế, mà là
một địa vị để phục vụ nhiều hơn .
Người lãnh đạo trong Hội thánh là “đầy tớ”.
Trong các văn kiện, Đức Giáo hoàng thường
dùng danh hiệu “Servus servorum” : đầy tớ
của các đầy tớ. Những chức vụ có vai trò đặc
biệt chỉ nên gọi là thừa tác hay trợ tá theo
đúng nghĩa của chữ Latinh “Minister” là tôi
tớ, hoặc tiếng Hy lạp “Diakonos” : đầy tớ và
“Doulos” là nô lệ.
Trong các vị lãnh đạo trong Hội thánh cũng
phải có phẩm trật như người ta nói :”Kim
chỉ phải có đầu”(tục ngữ), cần phải có
một người đứng đầu điều khiển một cộng
đoàn, chứ không thể có cảnh “cá đối bằng
đầu”(tục ngữ) mà mọi việc được xuôi lọt, vì
sẽ không ai muốn phục tùng ai. Điều quan
trọng mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh :
không phải là hủy bỏ chức vụ của những
người đứng đầu, chức vụ của những người
lãnh đạo, nhưng đừng dùng địa vị và quyền
bính của mình để áp bức người khác.

