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TRỞ NÊN GIỐNG
CHÚA KI-TÔ
Suy niệm: Nhà văn nổi tiếng người Anh
S. Maugham cho rằng chỉ có các vị thánh
và nhà thơ mới có thể tưới nước cho vỉa hè
tráng nhựa trong tin tưởng và thấy trước
phần thưởng cho lao nhọc của mình sẽ
là những cánh hoa loa kèn xinh xắn. Các
thánh là những người dám mơ, mơ ước
một cái gì siêu vượt khỏi cái bình thường
của cuộc sống hằng ngày: trở nên giống
Đức Ki-tô qua những giá trị của Tin Mừng

hay Tám Mối Phúc Thật. Những gì con
người cho là khổ, là dại, là thiệt thân, như
khó nghèo, sầu khổ, hiền lành, nên người
công chính, xót thương người, tâm hồn
trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại
vì sống công chính, thì các ngài vui lòng
đón nhận vì tin rằng rốt cuộc, phần thưởng
cho mình sẽ là chính Chúa, không một
phần thưởng hay niềm vui nào của trần
thế sánh bằng.
Mời Bạn: “Thiên Chúa tạo dựng mọi sự
từ hư không. Chắc chắn rồi, nhưng Ngài
còn làm một điều tuyệt vời hơn nữa: tạo
ra những vị thánh từ các tội nhân” (Triết
gia S. Kierkegaard). Hãy để Thiên Chúa làm

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 & Tài Chánh:

Anh Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:		

Anh Nguyễn Tấn Trực

Thư Ký:				Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:		

Chị Nguyễn Thanh Mỹ

Hội Gia Trưởng: 			

Anh Phạm Quốc Hùng

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

điều kỳ diệu ấy trong cuộc đời bạn bằng nỗ
lực sống Tám Mối Phúc Thật. Bạn hãy chọn
một mối phúc thích hợp nhất với mình và
bắt đầu quá trình từ tội nhân trở thành
thánh nhân từ mối phúc ấy.
Sống Lời Chúa: Xác tín dù là tội nhân, tôi
cũng có thể trở thành thánh nhân qua ơn
Chúa và nỗ lực của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ
Chúa đã tin tưởng mời gọi chúng con trở
nên thánh. Xin cho chúng con nên thánh
nhờ để cho Chúa sống trong chúng con, và
nên giống Chúa nhờ noi gương Chúa qua
việc cố gắng thực hành Tám Mối Phúc Thật
mỗi ngày. Amen.

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 11 /2018

Cầu cho thế giới: Phụng sự cho Hòa
Bình: Xin cho ngôn ngữ của yêu thương
và đối thoại sẽ luôn luôn được dùng thay
thế cho ngôn ngữ của đối nghịch.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

4/11:		Chúa nhật 31 thường niên-Đổi giờ
5/11: Thứ Hai trong tuần 31 TN
6/11: Thứ Ba trong tuần 31 TN
7/11:		Thứ Tư trong tuần 31 TN
8/11: Thứ Năm trong tuần 31 TN
9/11:		Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Gioan
Latêranô - Lễ Kính
10/11: Th. giáo hoàng Leo Cả - lễ nhớ
11/11: Chúa nhật 32 thường niên
Giáo hội nghèo đói.

THÔNG CÁO

• Sunday Nov 18, 2018: Cộng Đoàn
chúng ta sẽ mừng và có rước kiệu mừng
kính Các Thánh Tử Đạo trước Thánh Lễ ,
bắt đầu lúc 1:15PM. Xin cộng đoàn sắp xếp
thời gian đến sớm để tham gia rước các
Thánh Tử Đạo
• Thursday Nov 22, 2018: Thanksgiving
Day - Giáo xứ có 1 Thánh Lễ Tạ Ơn chung
lúc 9AM, Xin cộng đoàn sắp xếp thời gian
đến tham dự thánh lễ với toàn giáo xứ.
• Sunday Nov 25, 2018: Lễ Chúa Kitô
Vua. Quan thầy Đoàn TNTT Ki Tô Vua
•Tĩnh tâm Mùa Vọng cho cộng đoàn
: Tình Tâm Mùa Vọng do LM Steven Son,
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thuyết giảng
sẽ bắt đầu vào Thứ Năm 6/12/2018 và kết
thúc vào Chúa Nhật 9/12/2018 . Chương
trình chi tiết sẽ được thông báo trong thời
gian tới.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Đnl 6,2-6
Ôâng Maisen nhắc nhở cho dân Do
thái phải thi hành luật cao trọng nhất
là :”Kính mến Thiên Chúa hết lòng hết
sức”. Lòng yêu mến Chúa trong Đệ nhị
luật truyền dạy bao hàm trong sự trung
thành thờ phượng Thiên Chúa và tuân
giữ các giáo huấn của Ngài.
+ Bài đọc 2 : Dt 7,23-28
Thư gửi tín hữu Do thái ca ngợi chức Tư
Tế của Đức Giêsu. Chứùc Tư tế của Đức
Giêsu Kitô ưu việt trên chức tư tế của
dòng họ Lêvi. Nếu so sánh hai chức tư tế
ấy chúng ta sẽ thấy :
- Chức tư tế của Do thái chỉ có một đời
người, khi chết thì hết; còn chức Thượng
Tế của Đức Giêsu thì vĩnh viễn.
- Các tư tế Do thái là những người phàm,

vướng mắc nhiều tội lỗi; còn Đức Giêsu là
vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn.
- Các tư tế Do thái phải dâng lễ nhiều lần;
còn Đức Giêsu chỉ dâng lễ đền tội một lần
là đủ.
+ Bài Tin mừng : Mc 12,28b-34
Một luật sĩ đến hỏi thử Đức Giêsu xem
giới răn nào trọng nhất. Câu hỏi xem ra
bình thường nhưng là câu hỏi hóc búa. Lý
do vì trong 613 khoản luật không nói đến
điều răn nào trọng nhất, tùy theo ý chủ
quan của mỗi luật sĩ, thích điều răn nào
thì cho là điều răn ấy trọng nhất.
Nhưng Đức Giêsu đã nối kết hai khoản
luật ở Đệ nhị luật và ở sách Lêvi trả lời rõ
ràng cho luật sĩ đó là hãy yêu mến Thiên
Chúa trên hết mọi sự và thương yêu tha
nhân như chính mình.

Thực hành giới răn yêu thương
Lệnh truyền của Chúa thật rõ ràng. Phải
yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự,
nhưng đồng thời cũng phải thương yêu
anh em như chính mình. Yêu anh em như
mình là chuyện khó vì anh em là những
con người cụ thể với biết bao những
khuyết điểm, dễ va chạm, nhiều khi tha
nhân bị coi như kẻ thù của ta.
Theo lời thánh Giêrônimô khi Thánh Tông
Đồ về già, ngài nguyên giảng về bác ái
:”Các con thân mến, các con hãy yêu
thương nhau”. Giáo hữu thưa với thánh
nhân :”Sao cha giảng điều ấy hoài” ?
Thánh Tông Đồ đã trả lời :”Vì đó là điều
luật Chúa dạy, và nếu thi hành được duy
một điều đó là đủ rồi”.
Napoléon tuyên bố không thèm thân
với ai, thì ông đã chết đơn độc trong đảo
Sainte Hélène
Hitler, con hùm xám Đức quốc xã, chủ
trương dùng bạo lực thì đã chết trong khói
lửa đúng theo lời Thánh Kinh “cái ác giết
ác nhân”(Tv 33,22).
Trở lại với bài Tin mừng hôm nay, nghe
Đức Giêsu trả lời, vị luật sĩ rất tâm đắc với
ý kiến rất khôn ngoan của Ngài và diễn
tả tâm tình thiện cảm và xác tín của ông
đối với tuyên phán của Đức Giêsu về giới
răn trọng nhất :”Mến Chúa và yêu người
thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và lễ vật hy

sinh”. Người ta có thể nhận biết trong lời
đó sự quở trách mà Thiên Chúa, qua các
tiên tri, đã ngỏ với dân Ngài : dân chỉ thực
hiện những nghi thức nhưng kèm theo bóc
lột và những bất công.
Truyện : Bỏ tội thiếu tình thương
Thứ tội mà chúng ta phạm nhiều nhất là tội
không yêu thương. Tuy nhiên chúng ta lại
không coi đó là tội, vì chúng ta vẫn nghĩ cái
gì làm hại đến người khác mới là tội.
Một người kia bán một chiếc xe “dỏm” cho
một người khách lạ. Một hôm anh vừa đi
nhà thờ xưng tội ra thì gặp một người bạn.
Người bạn nói :”Chắc là anh có kể cho Cha
giải tội nghe chuyện anh bán chiếc xe dỏm”
? Anh đáp lại :”Tôi chỉ xưng các tội thôi. Còn
chuyện buôn bán thì có ăn thua gì tới ông
cha đó” ?
Một nguy hiểm lớn cho tín hữu thường đi
nhà thờ là không thấy sự liên hệ giữa điều
họ làm ở nhà thờ ngày Chúa nhật với điều
họ làm trong tương quan với người khác
vào những ngày trong tuần. Nhiều người
xét mình theo đủ mọi điều răn nhưng
không hề xét tới những tội thiếu sót; thiếu
tinh thần trách nhiệm, thiếu ngay thẳng
trong việc làm ăn, thiếu tôn trọng những
người sống chung với mình… Đối với
những người đó, đạo và đời hoàn toàn tách
biệt nhau.

