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

Chúa nhật 33 thường niên • Năm Phụng Vụ B
Ngày 18 Tháng 11 Năm 2018 • Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn • Lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

SỐNG VÀ CHẾT
VÌ ĐẠI NGHĨA
Suy niệm: Hình ảnh chàng trai trẻ trong
“Chinh phụ ngâm” thật hào hùng:
“Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao”
Thân nam nhi dám vì đại nghĩa là bảo vệ
quê hương giống nòi, coi cái chết nhẹ tựa
lông hồng, sẵn sàng xông pha trận mạc
nơi biên thuỳ, chết lấy da ngựa bọc thây,
thế mới là người có chí khí, đáng mặt anh

hùng hào kiệt. Thế thì các vị tử đạo, những
người vì cái nghĩa lớn hơn, đó là làm
chứng cho Đức Ki-tô, mà dám liều mạng
sống mình, những người đó chẳng những
đáng được tôn vinh mà còn được tưởng
thưởng bội hậu: họ sẽ cứu được mạng
sống mình và được sống hạnh phúc đời đời
ở bên Thiên Chúa.
Mời Bạn: Trước khi dám chết vì Đức Ki-tô,
các vị tử đạo đã phải dám sống vì Ngài.
Chết vì Đức Ki-tô thì chỉ có một lần. Nhưng
sống vì Đức Ki-tô, bạn có thể thể hiện mỗi
ngày, bao lâu bạn còn sống trên đời này,
mỗi lần một mới mẻ hơn và sâu sắc hơn.
Cụ thể là hôm nay, ngay bây giờ, bạn làm

BAN ĐIỀU HÀNH & MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN
Linh 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 & Thừa Tác Viên Lời Chúa :

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 Thánh Thể/ Lễ Sinh:

Anh Nguyễn Tín

Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:		

Thầy Phạm Tuấn

gì để sống cho Đức Ki-tô, để làm chứng
nhân cho Ngài?
Chia sẻ: Thế nào là một hành vi làm
chứng cho Đức Ki-tô?
Sống Lời Chúa: Làm thật tốt công việc
bổn phận của bạn ngày hôm nay để làm
chứng cho Đức Ki-tô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con
biết tiếp tục công cuộc rao giảng Tin Mừng
của các bậc tiền nhân, biết làm chứng cho
Chúa Giê-su Ki-tô bằng đời sống tin yêu và
phó thác, biết nói về Chúa cho đồng bào
lương dân, biết cầu nguyện và hy sinh cho
việc truyền giáo. Amen..

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

18/11:		 Chúa nhật 33 thường niên
19/11: Thứ Hai trong tuần 33 TN
20/11: Th. Clêmentê I, GHTĐ; Th. Côlum
ban, vp; CP. Miguel Pro, lmtđ
21/11:		 Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ
22/11: Thanksgiving Day-USA
23/11:		 Thứ Sáu trong tuần 33 TN
24/11: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
25/11:		 Chúa nhật 34 thường niên

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Đn 12,1-3.
Vào thế kỷ thứ 3 trước Chúa Giáng sinh,
Antiôkô Epiphane đã phát động một
cuộc bách hại dữ dội chống lại dân Do
thái. Tiên tri Đaniel đưa đến cho dân
một sứ điệp hy vọng : vào giờ ấn định,
Thiên Chúa sẽ can thiệt để che chở họ.
Đối với những kẻ đã chết, họ sẽ chỗi dậy
từ bụi đất dưới mộ sâu để hưởng một
cuộc vinh quang.
+ Bài đọc 2 : Dt 10,11-14.18
Tác giả thư Do thái làm một cuộc so
sánh giữa các thượng tế Do thái với Đức
Giêsu Thượng tế để cho thấy hy lễ của
Đức Giêsu dâng trên thập giá lại trổi
vượt bội phần mọi hy tế khác.
Những thứ hy tế mà thượng tế Do thái
dâng trong đền thờ chẳng thể nào xóa
bỏ được tội lỗi, còn hy tế của Đức Giêsu
Thượng tế xóa sạch tội lỗi của loài người.

Ngoài ra, các thượng tế Do thái phải
dâng đi dâng lại mỗi ngày cũng ngần ấy
thứ hy tế, còn Đức Giêsu Thượng tế chỉ
dâng có một lần là đủ và sau đó lên ngự
bên hữu Chúa Cha đến muôn đời.
+ Bài Tin mừng : Mc 13,24-32
Nền tảng của đoạn văn này là một bài
khải huyền Do thái viết trước năm 70
trong tâm trạng lo âu bồn chồn sợ Giêrusalem bị tàn phá,…
Các Kitô hữu gốc Do thái dựa trên bài khải
huyền này để cho rằng việc Giêrusalem
bị tàn phá trùng hợp với Ngày Đấng Phục
sinh ngự đến.
Thực sự, Đức Giêsu chỉ loan báo cuộc trở
lại vinh quang của Ngài vào thời sau hết,
còn ngày giờ thì không ai biết. Còn ví dụ
cây vả và thời điểm của “ngày giờ đó” chỉ
lên quan đến sự sụp đổ của Giêrusalem
mà thôi.

Giáo hội nghèo đói.

Thái độ cần phải có trong ngày sau cùng

• 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.

1. Chuẩn bị tâm hồn.
a) Chuẩn bị cho ngày tận thế.
Chúa Giêsu báo trước cho chúng ta là sẽ
có ngày tận thế, nhưng lại dạy chúng ta
không nên hoảng sợ. Chúa đến phán xét
mọi người, nhưng “đối với những ai mong
đợi trong yêu mến ngày Chúa lại đến”(2Tm
4,8), thì Ngài sẽ là Đấng Cứu Độ và là vinh
quang của họ.
Đứng trước các tin đồn về ngày tận thế,
thái độ sống thích hợp nhất của chúng ta
là :vì thân phận con người mỏng dòn và
yêu đuối, chúng ta hãy sống trong”tỉnh
thức và cầu nguyện”, trong niềm mong chờ
“ngày Chúa đến sẽ xẩy ra bất cứ lúc nào”.
b) Chuẩn bị cho ngày chết của mình.
Mọi người đều phải chết, đây là án lệnh
của Thiên Chúa sau khi tổ tông loài người
phạm tội :”Ngươi là bụi đất và sẽ trở về
cùng bụi đất”. Loài người cũng phải nhìn
nhận ra cái thực trạng này là “sinh, lão,
bệnh, tử”, ai cũng phải chết, chỉ có điều là
kẻ chết trước người chết sau. Cái chết của
Abel là cái chết đầu tiên trên trái đất, còn
cái chết cuối cùng của nhân loại là ai, ở
đâu, vào lúc nào… Điều đó không ai biết,
và cũng không cần biết.
Bài Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta
suy nghĩ đến lúc chúng ta sẽ phải gặp

THÔNG CÁO

• Chúa Nhật 25/11/ 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 .
*Thứ Năm 6/12: thánh lễ khai mạc lúc 6:30
chiều. Sau lễ sẽ có các Cha ngồi tòa giải tội
cho toàn thể cộng đoàn Việt Nam
*Thứ Sáu 7/12: Giảng phòng lúc 7 giờ tối
* Thứ Bẩy 8/12: từ 10:30 giờ sáng cho tới 3
giờ chiều: tĩnh tâm & giải tội cho giới trẻ. Sẽ
có ăn trưa cho các em.
từ 7 cho tới 9 giờ tối: toàn thể cộng đoàn
* Chúa Nhật 9/12: kết thúc tĩnh tâm
• Thứ Ba 18/12, lúc 7 giờ tối: Sẽ có 20 Cha
ngồi giải tội cho toàn giáo xứ (3 cộng đoàn
Mỹ, Mễ và Việt).
• Đại Lễ Vọng Giáng Sinh: Thứ Hai
24/12/18 : Thánh lễ Vọng Giáng Sinh. Hoạt
cảnh bắt đầu lúc 7:45 tối, sau đó là Thánh lễ
tại hội trường Francis Hall.

Chúa Giêsu - vào cuối đời chúng ta hoặc
vào lúc tận cùng thế giới – bất kỳ lúc nào
xẩy ra. Thái độ của chúng ta là bình tĩnh
chờ đợi :”Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ
phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ
đến”(Mt 24,44; Lc 12,40).
2. Tiêu chuẩn của ngày phán xét.
Trong ngày phán xét, Đức Kitô không xét xử
con người dựa trên một tiêu chuẩn nào khác
ngoài tiêu chuẩn duy nhất, đó là tình yêu.
Ai sống trong yêu thương, người đó sẽ được
sống lại và hưởng hạnh phúc trường sinh,
còn kẻ khước từ yêu thương sẽ sống lại để
rồi bị trầm luân muôn kiếp.
Nữ bác sĩ Kubler-Ross, thuộc trường đại
học Chicago có viết một cuốn sách nhan đề
:”Death and Dying” (Chết và hấp hối). Cuốn
sách được viết ra là vì bà thường xuyên tiếp
xúc với những bệnh nhân sắp chết. Bàn
về những cảm nghĩ của những bệnh nhân
ấy về cuộc sống lúc họ nhìn lại quá khứ khi
đối diện với cái chết, bà viết :”Khi phân tích
mọi sự lần cuối cùng, họ thấy rằng chỉ có hai
điều này là quan trọng thôi : Tình yêu đối với
tha nhân, và tinh thần phục vụ tha nhân. Tất
cả những gì khác mà ta đã từng cho là quan
trọng, chẳng hạn như danh tiếng, tiền bạc,
uy tín , quyền lực, thì đều là vô nghĩa”.

