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

Chúa nhật 32 thường niên • Năm Phụng Vụ B
Ngày 11 Tháng 11 Năm 2018 • Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn

LÒNG TỐT
VIỆC TỐT
Suy niệm: Chúa Giê-su mạnh mẽ lên án
lối sống hai mặt của các kinh sư và người
Pha-ri-sêu: Họ có vẻ rất đạo đức, giữ luật
nghiêm chỉnh. Thế nhưng, “của người bồ
tát, của mình lạt buộc”: họ “bó những
gánh nặng chất lên vai người ta, còn chính
mình lại không động ngón tay vào,” đã thế
họ lại còn giả đạo đức: “làm bộ cầu nguyện
lâu giờ mà nuốt hết tài sản của các bà
goá.” Làm như thế họ không chỉ đóng kịch

với người khác, nhưng còn muốn lường
gạt chính Chúa, Đấng thấu suốt mọi hành
động cũng suy tính bên trong tâm can con
người. Cũng với cách đánh giá ấy, Đức Giêsu xác định rằng người đàn bà góa dâng
cúng hai đồng kẽm, trị giá bằng một phần
tư đồng xu Rô-ma, lại là người dâng cúng
nhiều nhất vì bà đã dâng tất cả những gì
bà có để nuôi sống mình.”
Mời Bạn nhìn vào hai hình tượng
trái ngược: các kinh sư và Pha-ri-sêu lợi
dụng việc thờ phượng Chúa để mưu cầu
ích lợi cá nhân, đang khi bà góa đến với
Chúa cách quảng đại, không so đo tính
toán. Còn bạn thì sao? Động lực bạn sống
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Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:		
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đức tin, thờ phượng Chúa có trong sáng
không? Có phải bạn đọc kinh, dâng lễ, hy
sinh, nhằm đòi Chúa phải ban ơn này ơn
kia cho bạn, chứ không phải phụng sự
Chúa vì lòng mến?
Sống Lời Chúa: Tôi hăng hái tham gia
các hoạt động tông đồ của giáo xứ, và góp
phần cụ thể (tiền bạc, công sức…) cho
việc bác ái của cộng đoàn của mình.
Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giữ con để
con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa
trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi
chán chường, xin giữ con luôn luôn phụng
sự Ngài.”

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 & 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

11/11: Chúa nhật 32 thường niên
12/11: Veterans'Day (USA)
13/11: Th. Phanxica Xavier Cabrini, tn
14/11:		 Thứ Tư trong tuần 32 TN
15/11: Th. Albertô Cả, gmts
16/11:		 Th. Margarita Tô Cách Lan
			 Th. Gertruđê, tn
17/11: Th. Êlizabeth Hung Gia Lợi, nt
18/11: Chúa nhật 33 thường niên

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : 1V 17,10-16
Khi tiên tri Êâlia phải lánh nạn để tránh
cơn giận của hoàng hậu Jézabel, ông
cảm thấy mệt nhọc và kiệt sức. Ôâng
xin bà góa làng Serepta cho trú nhờ và
xin cho ăn một chút bánh hiếm hoi của
bà. Bà sẵn sàng làm bánh cho ông ăn và
Chúa đã thưởng công do lòng quảng đại
của bà :”Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ
không cạn cho đến ngày Đức Chúa đổ
mưa xuống trên mặt đất”.
+ Bài đọc 2 : Dt 9,24-28
So sánh chức tư tế Do thái giáo và chức
Thượng Tế của Đức Giêsu, tác giả thư Do
thái làm nổi bật sự siêu việt của lễ tế do
Đức Giêsu dâng hiến hoàn hảo và đời đời.
1. Trong tư tế là Con Thiên Chúa làm
người, Ngài là Ngôi Lời nhập thể. Hiến tế
mà Ngài dâng trên đồi Calvê có một giá

Giáo hội nghèo đói.

Bài học từ bà góa

• 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

1. Giá trị việc dâng cúng.
Tại sao Đức Giêsu lại nói với các môn
đệ:”Trong những người đã bỏ tiền vào
hòm, bà góa này đã bỏ nhiều hơn hết” ? Lý
do để Đức Giêsu khen thật rõ ràng : đó là
số tiền mà dòng người kia tấp nập bỏ vào
thùng tiền dâng cúng Đền thờ là những
đồng tiền dư thừa. Số tiền mà họ bỏ vào
dâng cúng không làm hụt đi tài sản và
thanh thế của họ mà còn tô thêm uy danh
cho kẻ lắm bạc nhiều tiền. Còn bà góa, trái
lại, bà đã rút ra từ cái túng thiếu, cái nghèo
đói của mình, từ giá trị của hai đồng tiền
kẽm chính là tài sản duy nhất nuôi sống
mình để dâng cúng vào Đền thờ.
Như vậy, giá trị của việc dâng cúng không
hệ tại ở số lượng của cải nhiều hay ít, có giá
trị hay không, mà chính là tùy thuộc vào
tấm lòng chân thành của người dâng cúng.
Chính vì vậy mà chân phước Têrêsa Calcutta nói :”Khi ta trao tặng một món quà,
mà nếu là một mất mát hy sinh lớn đối với
ta, thì đó mới thật là món quà”.
Truyện : Bà Oseola Mc Carthy
Vào một ngày của tháng 7/95, ông hiệu
trưởng đại học phía bắc Missisipi đã vô
cùng ngạc nhiên, khi có một phụ nữ xa
lạ tên Oseola Mc Carthy xin được tặng
150.000 đôla làm quỹ học bổng cho các

THÔNG CÁO

• 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.

trị vô cùng và tuyệt đối.
2. Từ khi phục sinh và lên trời, Ngài còn
tiếp tục hiến dâng lễ vật này, tiến dâng
mãi mãi để tôn vinh Chúa Cha và không
ngừng nguyện cầu ơn phúc cho nhân loại.
+ Bài Tin mừng : Mc 12,38-44
Hình ảnh trong bài Tin mừng hôm nay,
chúng ta thấy có hai đối chọi : luật sĩ và
bà góa. Bề ngoài có vẻ như không ăn
khớp, nhưng thực tế bổ túc cho nhau.
1 Người luật sĩ chỉ có cái vỏ bề ngoài,
trong lòng thì rỗng tuếch : kiêu căng,
tham lam, khoe khoang, giả hình.
2 Bà góa thì khiêm nhường, âm thầm,
thành thật, nghèo tiền nhưng giầu lòng.
Đức Giêsu coi đây là hình ảnh đẹp nên
“gọi môn đệ đến” chỉ cho thấy và khuyên
các ông hãy noi gương bà góa đó.

sinh viên nghèo của trường, mà không cần
được ghi danh tưởng niệm hay tuyên bố
công khai. Nhà trường còn sửng sốt hơn khi
biết người phụ nữ ấy làm nghề giặt ủi, và số
tiền kia là tiền dành dụm cả một đời người.
Ngay khi biết câu chuyện bà Mc Carthy
tặng tất cả tiền bạc mình có làm quỹ học
bổng cho trường, ông tỷ phú Ted Turner,
trùm ngành kinh doanh cáp truyền hình
Mỹ, đã tuyên bố góp thêm một tỷ đôla cho
quỹ. Ông nói :”Người phụ nữ nhỏ bé ấy đã
dám ban tặng tất cả những gì bà có, thì tôi
thấy mình cũng phải đóng góp phần của
tôi là một tỷ đôla”(Thiên Phúc).
2. Có ba cách cho.
Người ta nói rằng có ba cách cho : người cho
một cách bất đắc dĩ, người cho vì bổn phận
và người cho với tâm tình yêu thương.
Người cho một cách bất đắc dĩ thì nói :”Tôi
bực mình vì phải cho…” . Người cho vì bổn
phận thì nói :”Tôi buộc phải cho…”. Còn
người cho vì tình thương thì nói :”Tôi muốn
cho…”
Nói cách khác, kẻ cho một cách bất đắc dĩ
thì cho một cách miễn cưỡng, bực mình vì
phải cho. Kẻ cho vì bổn phận thì cũng cho
một cách miễn cưỡng nhưng lòng nặng
trĩu vì bị bổn phận trói buộc. Còn người cho
vì tình thương thì tự ý cho và cho thật lòng.

